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Hinduismus a jeho prvky v České republice 
 
1. Úvod: Příchod nové spirituality 
  
 Vlastní téma této práce se týká příchodu nové spirituality1, neboli nové duchovnosti, která 
k nám proudí. Znamená to, že vedle tradičního křesťanství, jež je v naší zemi kulturně 
zakotveno, se zde rozvíjejí další směry a proudy, které jdou mimo tento náboženský rámec. 
Tato "nová náboženství" se také označovala jako "náboženství mládeže", jelikož se mnohé 
tyto skupiny zaměřují převážně na mladé lidi, ale toto označení se nepovažuje za správné.  
Dnešní nová náboženská hnutí tvoří široké spektrum a jsou rozšířena po celém světě od 
Japonska přes Zadní Indii, Polynésii, USA, Afriku až do Evropy. Přicházejí většinou z Asie,  
zpravidla ne z velkých tradic, ale spíše z okrajových tradic domorodých asijských 
náboženství. Mají tu vlastnost, že vytvářejí společenství. Vedle toho kladou zvláštní důraz na 
meditaci, různá cvičení a na uznání autority určitých náboženských vůdců, guruů2 aj. Nelze 
přehlédnout, že tato nová spiritualita je zaměřena silněji na bezprostřední potřeby lidí. V této 
práci je pozornost soustředěna na spiritualitu přicházejí z Východu, konkrétně na hinduismus 
a jeho podoby v České republice. 
 
 Otázkou, která nás v souvislosti s tímto jevem zajímá, je: Co vede dnešního člověka 
k zájmu o duchovní proudy vycházející z východních náboženství, konkrétně k zájmu o 
prvky hinduismu, které zde můžeme vypozorovat? Čím jsou pro člověka přitažlivé? 
 
Hans Waldenfels ve své knize „Světová náboženství“ uvádí charakteristické rysy této nové 
spirituality, které mohou zčásti odpovědět na tuto otázku.  
 Za prvé je to jistý synkretismus a eklekticismus, kdy se považuje, že originalitou těchto 
"nových náboženství" je nový výběr náboženských výpovědí, forem a spojení přejatých věcí z  
různých náboženských tradic, které nabývají významu pro určité skupiny lidí nebo pro určité 
území a určitou kulturní oblast. V tomto smyslu tedy vznikají nové formy náboženství jako 
náhrada za velká světová náboženství, ale také jako oživení domněle zanikající kmenové 
religiozity. 
 Dalším prvkem je orientace na tento život a na přítomnost, kdy tato nová náboženství 
vycházejí ze zkušenosti lidských nedostatků a soustřeďují se často na bezprostřední nouzové 
situace člověka: na jeho nemoc, rodinné problémy, osamělost, nevědomost, fyziologické a 
psychogenní poruchy. 
 Velmi důležitým bodem je charismatické vedení a zkušenost společenství, na kterých jsou 
nová hnutí a směry většinou založena. Obvykle je zakladatelem nového náboženství  
charismatická osobnost (žena či muž), která oplývá léčitelskými schopnostmi. Budoucnost 
takových společenství závisí většinou na tom, do jaké míry se mu podaří najít vhodné 
nástupce nebo vybudovat organizaci, která se snaží nahradit tuto fascinaci cvičením a 
poučováním. 
 Posledním společným bodem se uvádí identifikace a univerzalizace. Tento bod souvisí s 
nalezením vlastní identity. Evropská skepse vůči vlastním vymoženostem a civilizaci roste. 
                         
1 Pojem spiritualita je zde užíván z důvodu, že tyto nové proudy jsou jak náboženské (tzn. mají svého Boha), 
tak nenáboženské (jsou bez Boha, hovoří se o Absolutnu, buddhovské přirozenosti, Tau apod) I.O.Štampach, 
Náboženství v dialogu 
 
2 Guru - učitel, duchovní rádce, duchovní hlava hinduistického společenství zvaného ášram. V tradici hinduismu 
má guru velkou důležitost, jeho hlavním úkolem je poskytovat vedení a rady jak v duchovních a náboženských 
věcech, tak v otázkách praktického života a v osobních problémech. Vždy mu přísluší respekt a prokazování 
úcty. Viz. Slov. Malá encyklopedie hinduismu 
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Není divu, že západní lidé hledají a objevují v mimoevropských náboženských hnutích vzory 
pro vlastní životní postoje a pro vlastní hledání smyslu života. Vede to pak k tomu, že značná 
část nových náboženství vidí ve své misijní činnosti v západním světě šanci pro 
sebepotvrzení. Pozvání k nalezení identity tak nabývá univerzálního rázu.3 
 
  Tento nový proud spirituality zde nalezl svůj ohlas. Lidé projevují zájem, chodí na 
přednášky, navštěvují různé kurzy a mnozí se i prakticky věnují meditacím a jiným druhům 
cvičení. 
   
 Průzkumy ukazují, že značná z těch, kdo hledají novou duchovní orientaci se necítí vázána na 
křesťanství. Ukazuje se, že nová spiritualita přitahuje daleko více mladé lidi než nabídka 
katolické církve a církví pravoslavných. Mluvívá se o náročnosti křesťanského způsobu 
života ve srovnání s pohodlným náboženským synkretismem nových proudů. Svou roli zde 
jistě hraje celkový kulturní posun a alternativní kultura. Pod tímto pojmem si můžeme 
představit kulturu, jež se zabývá změnou životního stylu, především v oblasti stravování,  
využíváním alternativních přístupů ke zdraví a nemoci (do těchto alternativ se řadí 
homeopatie, akupunktura, aromaterapie, holistická medicína a další), využíváním různých 
druhů relaxací a meditací, dále zájem o životní prostředí atd. Celé toto zázemí nové religiozity 
dostává různé názvy: věk Vodnáře, spirituální revoluce, a dokonce i název nový 
Středověk.3   

1.1 Metoda 

 Východiskem a zdrojem pro tento text, který se soustřeďuje na východní spiritualitu, 
konkrétně na hinduismus a jeho podoby v České republice, je práce s původní indickou 
literaturou, zahrnující Védy, Upanišady, Bhagavadgítu aj., které u nás vyšly přeloženy do 
českého jazyka z původního sanskrtu. Dále práce s komentáři od autorů, kteří se zde tematice 
indických náboženství věnují a v neposlední řadě také přímá zkušenost s těmito prvky. 
 Zaměříme se na dvě nejviditelnější hnutí či společenství, která si v České republice našla své 
zastoupení a fungují zde již několik let. Včetně těchto společenství zde existují také menší 
skupiny lidí, kteří se aktivně věnují indickému náboženstvím a jeho podobám. Mezi ně patří  
členové hudební skupiny Sangam, kteří v České republice praktikují hinduistický způsob 
života a  byli ochotni se o tyto zkušenosti s východním náboženstvím podělit.  
 
 Hinduismus je jedním z proudů, který se dá v naší kultuře vypozorovat a který si zde našel 
své stoupence. Nejvíce se toto prosazení na veřejnosti podařilo Mezinárodní společnosti pro 
vědomí Kršny (ISKCON) , jehož členové mají hlavní centrum na Praze 5 – Zličíně, které se 
nazývá Centrum pro védská studia a také vlastní statek s názvem Kršnův Dvůr . Bývají 
označováni jako hnutí Haré Kršna podle své Mahámantry, kterou denně prozpěvují. 
 Hnutí Haré Kršna vstoupilo do povědomí českého lidu především díky hudebnímu průvodu 
oddaných, zvaný Harinám. Jedná se o pěší průvod, během kterého se zpívá Mahámantra za 
doprovodu indických nástrojů. Obvykle je trasa vedena z Náměstí republiky ve všední dny 
v 16,00 hod a v sobotu od 11,00 hod a pokračují ulicí Na Příkopech směrem k Václavskému 
náměstí a vrací se zpátky Celetnou ulicí na Náměstí Republiky. Průvod je veřejný a kdokoliv, 
kdo má zájem, se může přidat. Průvod bývá velmi hlasitý a veselý, oddaní při něm rozdávají 
jídlo a knihy nebo časopisy, tančí a hlasitě zpívají.  

                         
 
3 I.O.Štampach . Náboženství v dialogu,s.141 
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 Po Praze mají také několik restaurací s názvem Góvinda, (např. na Praze 1 a 8) kde podávají 
vegetariánské jídlo a také vlastní obchod na Praze 1 se zdravou výživou a vlastními výrobky.  
  
 Dále si v České republice velkou popularitu získal zen, vycházející z buddhismu a jóga, 
vycházející z hinduismu, která je v mnohých ohledech „poevropštěna“ a přizpůsobena našim 
podmínkám. Tzn., že v mnohých ohledech je zaměřena spíše na fyzickou stránku člověka a 
opomíjena je její duchovní hloubka. Nicméně zde také nalezneme i čistě relaxační a meditační 
techniky, které se věnují duchovní stránce člověka a které s původní jógou souvisí.  
  Z tohoto směru se velmi populárním stal Systém Jógy v denním životě, vázán na svého 
indického zakladatele Swami Mahešvaranandu (Svamidží), jenž je v této skupině 
považován za gurua (neboli mistra a učitele) a zastává zde stejnou roli jako v Indii, kde se mu 
dostává nejvyšší pocty a oddanosti. K Systému Jógy v denním životě patří také "ášram"4 ve 
Střílkách, kam jezdí praktikující na různé semináře a nejméně jednou ročně se mohou těšit z 
návštěvy samotného Svamidžího.  
 
 H. Waldenfels v již zmiňované knize dále uvádí, že ani zen ani jóga nepůsobí nepřátelsky 
vůči náboženství, ale že mohou zahrnovat jistou otevřenost pro transcendentní  skutečnost a 
naplnění smyslu, což je také důvodem, kterým se  pro určité lidi stává novou formou 
náboženství. Také upozorňuje, že se křesťané díky účasti na meditačních cvičení mohu znovu 
vracet k intenzivnějšímu náboženskému životu ze své křesťanské víry. 
 
2. Základní uvedení do hinduismu   
  

"Je známo,že celé tisícileté dějiny indického ducha jsou dějinami nesmírného národa, který 
usiluje o výboj svrchované Skutečnosti. Všichni velcí národové na světě mají v základě týž cíl: 
jsou dobyvateli, kteří nastupují k útoku na tuto Skutečnost – vylézají na její hradby, periodicky 
klesají vysíleni zpět, oddechnou si, znovu neúnavně útočí, a to se opakuje tak dlouho, až se jí 
zmocní nebo podlehnou. Tato Skutečnost je jako obrovské opevněné město, na které z různých 
stran dorážejí různé armády, které spolu nejsou spojeny. Každá armáda má jinou taktiku a 
jinou výzbroj a každá má řešit jiné útočné problémy.Indie míří přímo na hlavu, na hlavního 
vůdce, který tomu všemu velí ze středu. Indie má na mušce Skutečnost transcendentální"5 
 
Takto výstižně definoval Roman Rolland indickou filosofii. 
  
Hinduismus je jedním ze tří hlavních náboženství jižní Asie, dalšími jsou buddhismus a 
islám a řada menšinových náboženství. Je rozšířen převážně v Indii a Nepálu, ale hinduistické 
komunity najdeme i mimo jižní Asii, např. v jižní Africe, Severní Americe i Evropě. 
Hinduismus není jenom náboženskou soustavou, nýbrž je spíše nábožensko-společenskou 
organizací většiny indického obyvatelstva.  
Od jiných světových náboženství se liší v několika ohledech. Především nemá žádného 
zakladatele a není ani možné zjistit, kdy přesně vznikl. Vyvinul se v průběhu druhé poloviny 
prvního tisíciletí před Kristem ze staršího védského náboženství brahmanismu6 a ani domácí 

                         
4 ášram – poustevna i celý komplex ubytoven a zařízení, v němž žije společenství stoupenců a žáků určitého 
duchovního směru, v jehož čele stojí duchovní učitel. Viz.slov.Malá encyklopedie hinduismu 
 
5 R.Rolland. Mystický a činný život Indie, str.44 
 
6 brahmanismus – období ve vývoji indického náboženství vyznačující se dominujícím vlivem bráhmanů s 
jejich zaměřením na ritualismus. Předcházelo mu védské období hymnické tvořivosti a po brahmanismu 
následovalo pak upanišadové období duchovní obnovy. Viz. Slov.Malá encyklopedie hinduismu 
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tradice nepřisuzuje jeho vznik žádné historické nebo alespoň mýtické osobnosti. Nemá 
dokonce ani svůj vlastní autochtonní název. Slovo "hinduismus" je arabského původu a jeho 
původním smyslem bylo odlišit na územích, která v Indii opanoval islám, místní obyvatele od 
muslimů. Sami hinduisté nepociťovali zjevně po dlouhá staletí potřebu označovat svou víru 
nějakým zvláštním jménem. Nanejvýš hovořili o "odvěkém řádu" (sanátanadharma), tam kde 
šlo o zdůraznění rozdílů mezi nimi a vyznavači jiných indických věr.  
 Nejvýraznější je však odlišnost hinduismu od jiných světových náboženství po společenské 
stránce. Je založena na přesvědčení o základní nerovnosti lidí, se kterým se setkáváme už ve 
starých védských pramenech. Dle véd stvořil Stvořitel Brahma ne pouze jednoho člověka 
nebo lidský pár, nýbrž hned čtyři lidské bytosti s odlišnými úkoly, funkcemi a postavením. Ti 
byli představitele čtyř společenských stavů (varn). Tyto stavy byly pak v hinduismu 
nahrazeny naprosto pevnými a doživotně nezaměnitelnými sociálními jednotkami zvanými 
kasty, kterým byl v průběhu více než dvoutisíciletého vývoje stanoven souhrn práv a 
povinností, které musí jejich příslušníci bezpodmínečně dodržovat. Znamená to také, že 
plnoprávným příslušníkem hinduistické komunity může být jen potomek indických rodičů, 
tedy není možné do některé z kast zvenčí proniknout.  
  
Před půldruhým stoletím uvedl H. H. Wilson, jeden z prvních evropských znalců hinduismu 
výčet všeho, co toto náboženství prostřednictvím kastovního systému reguluje:  
 
"Kasta dává pokyny pro uznání, přijetí, zasvěcení a posvátné předurčení lidské bytosti hned 
od jejího příchodu na svět. Pro dětství, jinošství i dospělý věk nařizuje, jak pít, jíst a 
vyprazdňovat se, jak se mýt, jak prát, pomazávat se a špinit, jak se oblékat a zdobit, jak sedět, 
vstávat, uklánět se, jak se pohybovat, navštěvovat a  cestovat, mluvit a číst, poslouchat a 
recitovat, meditovat, zpívat, pracovat, hrát si a bojovat. Má své zákony o společenských a 
náboženských právech, výsadách a zaměstnáních... 
 Vysvětluje různé způsoby, jak se páchá hřích, jak se hříchy hromadí a jak se jich zbavit..."7 
 
V protikladu k této sociální svázanosti stojí prakticky žádnými dogmaty nespoutaná věroučná 
volnost, projevující se celou škálou světonázorových principů. Z náboženských projevů se zde 
můžeme setkat s polyteismem i monoteismem, pragmatickému vztahu k bohům i extatickou 
oddaností a láskou k jednomu z nich, s mechanickým obřadnictvím i s nejhlubšími 
meditacemi o tajemstvích lidského života, lidské existence a možnostech vysvobození duše z 
koloběhu znovuzrození.  
Tím, co spojuje po dlouhou dobu existence hinduismu jeho příslušníky v jediný celek, jenž je 
navzdory své rozmanitosti a etnickým rozdílům jednolitý a výrazně celoindický, je tradice. Po 
literární stránce tvoří tuto tradici, která spojuje hinduisty z nejjižnějšího pobřeží Indie s 
obyvateli Himaláje, dvě složky. Té první se říká šruti, tedy "to, co bylo slyšeno lidmi", co 
převzali od bohů, respektive světců inspirovaných samými bohy. Sem patří literární díla jako 
Védy8 nebo Upanišady9. 

                         
 
7 D.Zbavitel. Hinduismus a jeho cesty k dokonalosti,str.8 
 
8 Védy – souhrnný název pro posvátná písma (šruti) hinduismu , jež zahrnují (1)  4 sbírky  většinou 
hymnických textů a  tvoří nejstarší dochovanou náboženskou literaturu vůbec. Jsou to: Rgvéda, Sámavéda, 
Jadžuréda a Atharvavéda; (2) bráhmany, kněžská pojednání o rituálech a jejich uplatnění; (3) áranjaky, „lesní 
knihy“, obsahující spekulace o kosmickém významu védských rituálů a o místě a učení šlověka ve vesmíru; (4) 
upanišdy, filosofické a mystické texty. Viz. Slov. Malá encyklopedie hinduismu 
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 Druhou složkou tradice jsou smrti, neboli „to, co je třeba uchovat v paměti“, rozlehlý soubor 
příkazů, návodů a poučení o tom, jak je třeba žít, aby člověk (hinduista) naplnil smysl svého 
života. Z literárních děl se sem řadí sútry, itihása (mýty a legendy), eposy Rámajana a 
Mahábhárata, a později k nim přibyly purány, jakési sanskrtské encyklopedie hinduismu.10 
 
 Řečí hinduismu je sanskrt, „upravená“ či „vybroušená“ mluva, kterou bráhmanská elita 
používala při ústním podání hinduismu. Po zavedení různých písemných soustav 
přicházejících ze západní Asie na konci 1.tis.př.n.l. byla starověká tradice zachycena 
v psaných textech a nápisech. Sanskrt nikdy nebyl mateřským jazykem, nýbrž druhým či 
třetím jazykem vzdělanců.  
 
 Hinduismus se vyvíjel více než 3000 let a neustále přijímal nové podněty, ale postupem 
doby se vyvinula ustálená soustava nauk a rituálů. Poprvé se stručný výklad hinduismu 
objevil na počátku našeho letopočtu ve spise, jenž se stal závazným textem indického práva, 
v Manuově zákoníku, původně sestavený mudrcem Manu11, podle nějž se člověk smí plně 
soustředit na vysvobození ze světa neustálých znovuzrození až poté, co splatí tři dluhy. 12 
 V klasickém hinduismu je ústřední víra v převtělování (v sanskrtu : sansára), což je svízelný 
stav, jejž má přerušit a ukončit vysvobození (mókša) z pout k tomuto světu, do nichž člověka 
uvrhávají následky jeho činů (karma). Sansára a karma jsou základními skutečnostmi lidské 
existenci a mókša konečným cílem duchovního života. Každý hinduista má tedy čtyři životní 
cíle, které následují po sobě: hledání pohlavní lásky (káma), hledání bohatství a hmotných 
zisků (artha), duchovní konání či povinnost (dharma) a vysvobození (mókša), jež překračuje 
předchozí tři cíle.  
 Během dalších svou tisíc let mnohé vyprchalo a pozornost se od véd soustředila na eposové 
recitace i na jiné žánry ústně tradovaných mýtů a nauk. Oběť (ve védách centrální) postupně 
ustoupila uctívání velkého počtu božstev : Višnua, Šivy, Durgy, Kálí , a dalších.  
Přesto se ale současná definice hinduismu téměř neliší od té, která vznikla před 2000 lety 
v klasickém období. Lze ovšem zaregistrovat dvě významné změny. První je rostoucí míra, 
v níž hinduismus vrůstá do lidových a kmenových tradic všech oblastí subkontinentu, což 

                                                                             
9 Upanišady – filosofické a mystické texty, které patří do kategorie šrúti (tj.zjevené písmo). Tvoří závěrečnou 
část véd, tedy jejich konec. Někdy jsou souhrnně nazývány védanta. V hinduismu mají velkou autoritu, jedná 
se o bohem inspirované písmo. Poselství Upanišad lze shrnout do 4 bodů: 1) Nejhlubší podstata veškeré 
zkušenosti (brahman) je v jádře totožná s nejvnitřnější esencí jáství v člověku 2)  (átman) a toto člověk musí 
zažít skrze vnitřní poznání, jinak je podroben nekonečnému koloběhu znovuzrozování dle zákona karmy. 3) 
Dosažení tohoto vnitřního poznání má za následek osvobození (mókša) z koloběhu životů. 4) Cesta vedoucí 
k tomuto poznání vyžaduje odpoutání od světských cílů a vyvinutí schopnosti poznání skrze metody meditace a 
jógy.  
Upanišady byly v letech 1801-1802 přeloženy A. du Perronem a jejich filosofie začala ovlivňovat evropskou 
kulturní scénu. Ovlivnila např. A.Schopenhauera, R. Wagnera. Viz. Slov. Malá encyklopedie hinduismu 
 
10 D.Zbavitel. Hinduismus a jeho cesty k dokonalosti,s.8-9 
 
11 Manu - praotec lidstva, každé období světového cyklu má svého Manua, je prvním člověkem na počátku 
každého období. Pozdní verze pak zmiňuje i manželku vytvořenou z jeho žebra, což poukazuje na vliv 
křesťanského příběhu z bible. Viz. Slov. Malá encyklopedie hinduismu 
 
12 Tři dluhy jsou poprvé zmíněny kolem r.1000 př.n.l.ve védách. Bere je na sebe každý z vrstvy bráhmanů (kněží 
a učenci) již při narození a měl by je splatit bájným mudrcům, bohům a dávným předkům. Musí se tedy naučit 
přednášet védy, provádět oběti (jelikož svět byl na počátku stvořen z oběti) a zplodit syna (zachovat rod). 
Později se tři dluhy rozšířily i do dalších vrstev a byla k nim přidána čtyřstupňová životní dráha, kterou je nutné 
za života projít. 1.stupeň: student (brahmačarin); 2.stupeň: ženatý hospodář; 3. stupeň: pobyt v samotě lesa ; 4. 
stupeň: asketa (sannjásin). Tyto životní stadia se nazývají ášramy. Viz. David M. Knipe. Hinduismus, str. 21 
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znamená, že tzv. „barbaři“ a „vyloučení“ v době Manuově se v mnoha směrech stali hlavní 
silou v hinduistických odnožích a jejich tradice se smísila s hlavním proudem. Druhá změna 
se týká především žen a jejich náboženské aktivity po tom, co se k výhradně mužským 
božstvům přiřadily i bohyně. Ženy v hinduismu vždy hrály svou roli, ale nebyly zmiňovány 
v literatuře a umění a nevstupovaly do institucí kněžství a chrámové či klášterní správy. 13 
 

2.1 Védské chápání světa (kolem r.2000 př.n.l) 
 
O Stvoření světa:  
  
„Nebylo jsoucna ani nejsoucna tehdy, 
Nebylo vzdušného prostoru ani nebe nad ním. 
Co se hýbalo? 
Byla to voda, hluboká, nesmírná? 
 
Nebylo smrti, nesmrtelnosti v onen čas, 
Nebylo stopy po noci a dni. 
Samo sebou jen „to“ bez dechu dýchalo. 
Mimo to nic nebylo jiného… 
 
Tma byla na počátku, pokrytá tmou, 
V  ní toto vše jako nerozlišená spousta vod. 
Tam zárodek zahalen v prázdnotu hluchou  
To jediné povstalo mocí tvůrčího vznícení. 
 
V něm se nejdříve zrodila touha –  
To byl první výron mysli. 
V srdci hledajíce rozvážně moudří 
V nejsoucnu nalezli odůvodnění jsoucna. 
 
Napříč rozpjali k měření šňůru: 
Bylo vůbec něco dole, bylo něco nahoře? 
Oplodňující moc byla a síly: 
Dole prasíla, nahoře podnět. 
 
Kdo v pravdě ví, kdo může na svět říci, 
odkud to vše vzniklo, odkud se vše vytvářelo. 
Bozi se zrodili později s tímto světem.  
Kdo tedy ví, z čeho svět povstal.“ 14 
 
Je patrné, že védští Indové chápali svět jako trojitý. Sestával podle z nich ze země, nebes a 
vzduchu. Když však chtěli vyjádřit ideu vesmíru, používali pro ni výrazu „nebe a země“. Při 
stvoření se často mluví o ženském prvku, vesmírné matce, jež je vším a rodí všechno ze 
sebe, a mužském prvku, tvůrčí síle, který je nazýván Puruša – Muž. Tento prvotní vesmírný 
Muž se buď sám přetvoří nebo je obětí přetvořen ve svět a všechno, co svět naplňuje.  
Stvoření je zde chápáno jako výsledek prvotní oběti a takto pak z chaosu vzniká řád. Z takto 
obětovaného Muže  vznikli ptáci, dravci i dobytek, obětní zpěvy i zaříkadla, i lidé. Představa 

                         
13 D.M.Knipe. Hinduismus.str. 20-25 
14 Védské hymny; Rv 10.129 
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Puruši pevně zakotvila v celém dalším indickém vývoji. Postupně se pak změnil v kosmickou 
osobu – substanci, která prostřednictvím věčných duchovních monád oduševňuje hmotný 
svět. 
 Někdy se také mluví o Jednom či Nezrozeném, který je pokládán za příčinu světa. Je to 
Pradžápati – Pán tvorstva, který vznikl v prvotních vodách jako „zlatý zárodek“, jako první 
hybatel a zdroj veškerého pozemského a nadpozemského života. Představa zlatého zárodku 
byla dále rozvinuta v Upanišadách. Nejsoucno se stává jsoucnem v podobě vesmírného 
vejce, jehož rozpadem na stříbrnou a zlatou polovinu vznikl pozemský a nadzemský svět. 
Tento mýtus byl přejímán dál a ovlivnil celou pozdější mytologii.  
 Ve Rgvédu15 se pokládá za prapříčinu celého světa kosmická energie, žár či teplo, kdy 
vznikla nejprve pravda s přírodními zákony a poté neprojevené, neproniknutelné jsoucno, 
z něhož vyplynul prostor, čas a všechno další stvoření. 
 Z této představy o tvůrčí síle tepla a žáru se velmi brzy vyvinula idea asketického zápalu, 
označovaného pod pojmem tapas (askeze, sebetrýznění). Jím mohl asketa dosáhnout všeho, 
co i přál. Odtud pochází víra ve všemocnost askeze, která prolíná celou pozdější hinduistickou 
mytologii. Jedná se o víru, že dlouhým a často i krutým sebetrýzněním lze dosáhnout vlády i 
nad samými bohy. 
 V Bráhmanách16 se objevují mytologické příběhy se zcela specifickými rysy. Jejich autoři 
jsou plně zaujati obřadnictvím a příběh sám je jim často pouze rámcem, který má obřady a 
oběť vysvětlit či zdůvodnit. 
 Dle brahmánských výkladů byla přesně vykonaná oběť všemocná. Díky ní se získávalo 
zdraví, potomstvo, majetek, místo v nebi či moc. Byla dokonce mocnější než bohové, kteří 
museli sami přinést oběť, chtěli-li n ěčeho dosáhnout. 
 Zatímco autoři bráhman zpracovávali mýty především z hlediska oběti, autoři Upanišad 
používali mýty k tomu, aby jimi ilustrovali svou filosofii o jedinečnosti a transcendentnosti 
Nejvyššího ducha, zvaného Brahma, jenž je přítomný ve všech stvořených jsoucnech. 
Brahma je světový duch a átma je duchovní substance jedince. Z tohoto základního prvku se 
pak dále odvozují světy, védy a kosmické i psychické činitele. Zdůrazňuje se zde, že tento 
základní prvek (Brahma) po stvoření vstoupil do stvořených jsoucen, tedy že je v nich stále 
přítomen a je s nimi určitým způsobem totožný.  V raných upanišadách je patrný tento posun 
od jevů vnějšího světa do nitra člověka, kdy rozpoznání tohoto já jako totožného s duchovním 
principem v každém člověku vede k vysvobození, ke konečnému úniku z koloběhu životů. 
Záleží ale na člověku samotném, nakolik je ochoten vzdát se své nevědomosti a z ní 
vyplývajícího ulpívání na věcech tohoto světa.17   
 
"Obecnou vírou v Indii je, že vše, co existuje, existuje ve vesmírném Duchu, jediném a 
nedělitelném Brahman a jeho zásluhou. V něm se rodí různé obrazy různých předmětů ve 
                         
15 Rgvéd – nejstarší a nejobsažnější sbírka védské literatury,byla kodifikována kolem r.1000 př.n.l., obsahuje 
1028 hymnů. Obsahuje několik poetických a mytologických verzí o původu světa a také pokusy o filosofické 
vysvětlení. Většina hymnů jsou chvalozpěvy na bohy a jejich hrdinské činy, spojené s prosbami o přízeň, 
ochranu atd. Umožňují nám vytvořit si jistý obraz o védském panteonu. Jiné hymny se týkají hledání 
nesmrtelnosti a cesty k ní. Pomalu však tato cesta upadá do zapomenutí. Viz. Slov. Malá encyklopedie 
hinduismu 
 
16 Bráhmany – prozaické komentáře, věnované rituální praxi a její esoterické interpretaci, komentují symboliku 
hymnů, vztahy mezi mýtem a rituálem.Obsahují rituální pravidla a také výklady k těchto pravidel. Také se věnují 
různým mýtickým historkám o bojích bohů a démonů a nechybí zde ani různé teosofické spekulace, spojené 
s výkladem některých pojmů (např. brahma,átman) Nejedná se o filosofické texty, ale jsou základem pro filosofii 
Upanišad. Viz.Slov. Malá encyklopedie hinduismu 
 
17  D.Zbavitel. Bohové s lotosovýma očima; Stvoření, řád a zánik světa, str.31 
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Vesmíru. A veškerá skutečnost Vesmíru vyplývá z vesmírného Ducha, jehož je myšlenkou. 
Individuální duchové,my, kteří jsme integrující a organickou částí Ducha kosmického, my 
chápeme tu myšlenku o mnohonásobném a měnivém vesmíru, ale přisuzujeme mu skutečnost 
nezávislou tak dlouho, dokud nedospějeme k poznání jediného Brahman. Na scestí nás svádí 
Maja, Iluse, která nás ponouká, abychom pokládali za trvalou skutečnost to, co je jen 
ustavičný proud prchavých obrazů, prýštících z neviditelného zřídla, z jediné Skutečnosti".18 
 
 Z uvedeného tedy vyplývají následující představy : Vesmír je průmětem prvotně 
obětovaného těla kosmické bytosti. Jedná se o mýtus o kosmickém Já, Purušovi, který je 
v pozdějších védských textech znám jako Pradžapati., a ten sděluje, co se stalo na počátku. 
Další poznatkem bylo, že odpovědnost za opětovné vytváření a obětování tohoto kosmického 
těla nesou lidé, kteří svým duchovním poznáním a úsilím (karma) obrozují svět. Tedy kněží, 
provádějící obřady, přijímají odpovědnost za trvání světa.  
 A poslední představou bylo přesvědčení o existenci dvou tajemných kosmických látek, ohni a 
rostlině (posvátné a nesmrtelné), které je třeba nalézt a učinit dostupnými. Oheň (agni) 
udržuje život a soulad mezi kosmickou a lidskou energií. Rostlina (sóma) dokáže překonat 
život a umožňuje lidem vhled do druhého světa, do říše, která nepodléhá změně.  
 Tyto tři představy (vznik vesmíru  obětováním těla Puruši, použití přesných duchovních 
postupů a rozpoznání posvátného ohně a rostliny) se staly základem tisícileté tradice, která 
ovládala jižní Asii až do vzniku povédského klasického hinduismu. 
 
V ranějších obdobích měly mýty pojednávající o stvoření světa jen epizodní charakter, 
v eposech a puránách19 jsou rozpracovány do obšírných celků. Autoři v nich sledují pouze 
příběh, aby jím dokázali moc, sílu a velikost boha, který je jeho hrdinou. V legendách této 
doby rozvíjejí autoři mytologické představy přejaté z védských zpěvů a doplňují je novými 
prvky, čímž tyto příběhy nabývají na dynamice, pestrosti a nepřeberné rozmanitosti.  
 Zde se snaha smířit a obhájit protichůdné názory na původ světa projevuje ve vytvoření 
koncepce opětovného ničení a tvoření světa. Zárodky této koncepce můžeme najít již 
v upanišadách.20 Avšak všechny tyto pokusy o zavedení určitého řádu do mytologie se 
setkaly s nezdarem, neboť prvotní, druhotné i další stvoření se navzájem promísila. 
  
 
 
 
Nejautoritativnější výklad o stvoření světa, který přejaly všechny purány je podán v již 
zmíněném Manuově zákoníku: 
                         
18 R.Rolland. Mystický a činný život Indie. s.44 
 
19 purány – kategorie náboženské literatury hinduismu, nejstarší vznikly ve 2.stol.n.l. Každá obsahuje 
legendární vyprávění nebo mýty o stvoření, vzniku a zániku vesmíru s jeho obyvateli. Některé jsou velmi 
teistické a sektářské, jiné popularizují ideu božské trojice : Brahma, Višnu, Šiva. Texty jsou nesourodé.Tradičně 
je uváděno 18 purán, dále k nim existuje 18 pomocných textů a krajové texty, které líčí události kolem chrámů a 
jejich božstev. Viz. Slov. Malá encyklopedie hinduismu 
 
20 Jedná se o počítací systém. Doba trvání světa od jeho stvoření do jeho zániku je jeden Brahmův den (kalpa), 
která se rovná tisíci rokům bohů, přičemž rok bohů trvá 360 lidských let. Stejně dlouhá je Brahmova noc, 
tj.období klidu, kdy Brahma po tvoření odpočívá. Brahmův den se dělí na tisíc velkých věků, mahájug, z nichž 
každý má 4 320 000 lidských roků. Každá mahájuga má pak 4 nestejně dlouhé věky, jugy. Období Brahmovy 
činnosti se rytmicky střídá s Brahmovým klidem. Po celou dobu neprojevu jsou v rovnováze základní složky 
pralátky: guny: tamas-temnota, radžas-vášeň, neklid, sattva-čistota,světlo. Jakmile se začne k životu probouzet 
nový svět, rovnováha gun se naruší a vyvolá se tím vývojový proces.Viz. D. Zbavitel aj. Bohové s lotosovýma 
očima, str. 48 
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Na počátku existoval vesmír jako nevnímatelná, nerozlišitelná temnota, jako by byl ponořen 
do hlubokého spánku. Potom se objevilo svébytné božství a silou své tvůrčí moci rozehnalo 
temnoty, takže vše mohlo nabýt určité podoby. Nejprve vznikly vody, a z nich zlaté vejce. 
V onom vejci se zrodil Brahma, stvořitel celého světa. Strávil ve vejci rok a potom se silou 
jeho myšlenky vejce rozdělilo na dvě poloviny. Z jedné povstalo nebe, z druhé země a mezi 
nimi atmosféra. Tvořil pak dále. Potom se rozdělil Brahma na dvě poloviny, mužskou a 
ženskou…. 
Když stvořil to vše, bezmezně mocný opět skryl se do sebe sama, potlačiv čas časem. Když ten 
Bůh bdí, tu svět je činný, když s myslí zklidněnou spí, všechno se zavírá. Tak on svým bděním 
a spánkem toto vše hybné i nehybné znovu oživuje a zase znovu ničí.21 
  
 Celý vesmír se skládá z mnoha vytvořených světů, neexistuje jen ten náš. Představa vesmíru 
odpovídá nekonečnému řetězci vznikání a opětného zanikání světů, jež po sobě vždy znovu 
následují. Náš svět prý vznikl už šestkrát, nyní je znovustvořen posedmé. V čele nynějšího 
světa stojí sedmý manu Vaivasvata, jenž je považován za moudrého pána pohřebních obřadů 
a za syna Slunce. Po něm má přijít ještě sedm dalších manuů.  
 V tomto stvořeném světě podléháme všichni neúprosnému zákonu příčiny a následku – 
karmanu, podle něhož sklízí každý to, co si zasel svými činy, slovy a myšlenkami. 
  
 Se stvořením světa se vynořily různé problémy a potíže, které Brahma řešil stvořením bytostí 
s určitými schopnostmi, které pomáhaly odstranit nesnáze jak z pozemského světa, tak ze 
sféry nebeské. Velkým nebezpečím bylo například přelidnění a to Brahma vyřešil tím, že 
stvořil smrt.  
 V hinduistické mytologii není také neobvyklé, že lidé získají díky tvrdé askezi sílu, která jim 
umožní vstoupit do nebe, kde pak znepokojují bohy. Ti se pak snaží tuto nabytou sílu zmenšit 
nebo zničit a jako spolehlivý prostředek  v tomto úsilí  fungovalo kouzlo ženy, víly nebo 
pozemšťanky. 
 
 Pradžápati se mění v Brahmu a sním i ostatní  védští bohové, jejichž osud je však o něco 
horší. Védský panteon ztrácí svůj původní charakter s pronikáním domorodých živlů do 
společnosti Árjů22 a začínají se uplatňovat vlastní názory a představy. Tradiční védští bozi 
ztrácejí na důležitosti a začínají hrát pouze epizodní role a nad celý jejich rod je nadřazena 
božská trojice (trimúrti) – Brahma, Višnu, Šiva.23 
 

2.2 Období eposů až k novověku (asi 400 př.n.l. – 800 n.l.) 
 
 Téměř  po jedno a půl tisíciletí byly nejvlivnějším hlasem a autoritou severní Indie védy. 
V prvních staletí našeho letopočtu již ovšem náboženskou představivost a energii hinduismu 
ovládaly dva rozsáhlé eposy : Mahábharata24 a Rámájana. Tato verčovaná dramata brzy 
zastínila všechny védské texty.  Dlouhé období, ve kterém vznikaly tyto dva sanskrtské eposy 
v severní Indii, stojí na počátku klasické doby celé indické kultury. Eposy nebyly jediným 
mimovédským projevem, který se v 1.tis. našeho letopočtu vynořil. Vznikaly texty právní, 
                         
21 D.Zbavitel aj. Bohové s lotosovýma očima. str..44 
 
22 Árjové – Indoevropské kmeny, které ve 2.tis.př.n.l. vpadly do Indie, usadily se a vytvořily védskou civilizaci. 
Toto označení používaly pro sebe ,aby se odlišily od ostatních obyvatel země. Viz.Slov. Malá encyklopedie 
hinduismu 
 
23 D. Zbavitel aj. Bohové s lotosovýma očima. str. 42-45 
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etické, rituální, lékařské, filosofické, gramatické a další, přičemž vyjadřovacím prostředkem 
byl sanskrt (např. sútry, šástry, védangy, šruti, Atharvavéd, Ajurvéd a další). Navíc sem 
spadají počátky filosofických škol.  
 Základní kameny klasické indické kultury byly položeny ke konci 1.tisíciletí př. n. l. a 
v prvních stoletích n. l. Ve 4. a 5. století n. l. dosáhla indická kultura největšího rozkvětu, 
zlatého věku v literatuře, filosofii, hudbě, tanci, divadle a také v náboženství. 
 Více než sto let leží mezi dobou hlavních upanišad a středověkým obdobím indické kultury. 
Právě v tomto období získal hinduismus konečné vzezření. 
 
 V následujícím období po upanišadách je myšlenka brahma přioděna do forem, která je 
lidská mysl a představivost schopna uchopit 
 Se znovuobjevením teismu v posledních stoletích př.n.l. vznikla příležitost, aby si bhakti 
(láskyplná oddanost) získala postavení jako hlavní cesta ke spáse.  Objevují se dvě postavy, 
Višnu a Šiva, z nichž obě mají široké spektrum projevů a právě v nich se rozvíjejí hlavní 
prvky mýtů, obřadů a symbolů, přičemž se oba stávají předmětem uctívání po celém 
subkontinentu. K nim přistupuje řada místních, regionálních a dalších bohyň, které získávají 
rovnocenné postavení a v některých případech i větší význam v lidové zbožnosti.25 
 
 Bohové a bohyně, kteří jsou dnes pro hinduismus typičtí, nabyli mnoho ze svých 
charakteristik. Mnohá z těchto božstev mají védský původ. Tato božstva nejsou chápána jako 
oddělené nebo soupeřící síly, ale jako odlišné funkce, různé aspekty, různé způsoby 
pochopení přístupu k jedné realitě. Pokud se o brahma uvažuje tímto způsobem, nazývá se 
saguna, „s vlastnostmi“ a věří se, že se odhaluje těm, kdo se k němu obracejí. Toto je základ 
pro mnoho různých bohů a bohyň, které lze všechny považovat za nejvyšší realitu. Avšak 
některé z těchto forem jsou bližší k oné nejvyšší realitě než jiné, a mezi hlavní patři Trimúrti, 
neboli tři podoby brahma : Šiva,Višnu a Brahma, přičemž  Šiva a Višnu jsou hlavními 
předměty uctívání. 
 
 Zrod vlastního hinduismu je nerozlučně spjat se vznikem jeho dvou nejmohutnějších sekt – 
šivaismu a višnuismu. Jejich vyznavači povyšují tyto dva bohy jako hlavní. Věří se, že díky 
oddané lásce a službě jednomu z těchto bohů, budou spaseni, dosáhnou všestranného 
blahobytu a splnění konkrétních služeb. Existenci ostatních božstev nepopírají, ale připisují 
jim méně významné role.26  
 
 
 
 
 
 
 

                                                                             
 
24 Mahábharata - Jedná se o nejdelší veršovaný epos na světě. Popisuje události velké zničující bitvy mezi 
bharatovskými rody Kuruovců a Pánduovců. Obsahuje také mnoho vedlejších epizod a vyprávění, zabývá se 
mravnostními otázkami a povinnostmi. Také se zabývá problémem smyslu života a spasení, jak ho dosáhnout. 
Dle puránské tradice se tato bitva odehrála r.3102 př.n.l. a otevřela přítomný „temný věk“ lidské historie (kali-
juga). Kolem 3. stol. Začal epos nabývat známé podoby a v dalších šesti staletích se dále rozrůstal. Tradice 
připisuje autorství legendární postavě zvané Vjása, který se sám také v eposu objevuje a zúčastňuje se některých 
událostí.Viz. Slov. Malá encyklopedie hinduismu 
25 David M. Knipe. Hinduismus; experimenty s posvátnem. str.72-75 
26 S. Cross. Hinduismus, str.57 
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2.2.1 Trimúrti  
 

Brahma (mužský rod od slova brahma, je středního rodu) 
 
 Brahma je bůh stvořitel, zobrazován se čtyřmi obličeji, které se obracejí ke čtyřem světovým 
stranám, neboť právě on způsobil existenci tohoto rozsáhlého vesmíru. Ve čtyřech rukou drží 
růženec (představuje čas), nádobku na vodu (beztvará voda obsahuje potenciál pro tvoření), 
obětní nástroj (vznikl díky oběti) a knihu(umožňující veškeré poznání). Někdy je Brahma 
ztotožňován s lidskou myslí a schopností myšlení. 
 Jeho manželkou je bohyně Sarasvatí. Je to krásná bohyně s obrovskou mocí : dává inteligenci 
a ochraňuje veškeré umění a vědy. 
 V celé Indii je tomuto bohu zasvěcen jediný chrám. 
 
Višnu (Uchovatel) 
  
 Zatímco poklesl Brahmův význam, narostl oproti tomu význam boha Višnua. Slovo Višnu 
znamená „Ten, který proniká“.  
 Na vyobrazeních má tmavě modrou barvu jako nekonečný prostor. Nejčastěji je zobrazován 
v pozici ve stoje. Tento postoj jako připomínající sloup odkazuje na Višnuovu roli jako 
udržovatele světů. Odráží se v tom stará myšlenka: myšlenka vesmírného sloupu, osy, která 
probíhá vertikálně různými úrovněmi bytí a podpírá tak vesmír. 
 Ve svých čtyřech rukou drží obvykle lasturu (původ existence), disk (kosmická mysl), kyj 
(síla času, která ničí vše, co se jí staví do cesty) a lotos (krásný svět, který vzniká z bytí 
nejvyšší reality, obraz čistoty). 
 
Šiva ( Pán tance) 
 
 Hinduistická ikonografie zpodobňuje Šivu několikrát jako „Pána tance“. Jsou to obrazy 
působení Boha – původní rytmické energie, která oživuje vesmír a přitom plyne z klidného 
centra Reality. 
Šiva v sobě spojuje všechny tři funkce trimúrti. Má čtyři paže a jeho pravá ruka drží malý 
bubínek. To je zvuk, který odpovídá procesu stvoření.27 
 V levé horní ruce má Šiva plamen. Ten symbolizuje zničení světa a představuje Śivu v jeho 
nejtypičtějším aspektu Ničitele forem. Je to symbol těch, co „umírají“ pro svět. 
 Šivův tanec v sobě zahrnuje proces života i transcedence. Jeho horní paže symbolizují 
stvoření a zánik. Dolní pravá ruka je pozdvižena v božském gestu „neboj se“, což je gesto 
vlídnosti a ochrany. Tři paže představují tři aspekty kosmického procesu: Stvoření, Udržování 
a Přeměnu neboli Rozpad. Tyto tři funkce jsou spojeny s osudem individua skrze čtvrtou paži, 
levou dolní, jež gestem naznačuje slitování a laskavost.  
Zatímco jeho levá noha naznačuje pozitivní aspekt mókši28, jeho pravá noha je jejím 
negativním aspektem. Ta šlape po malém trpaslíkovi, který představuje Zapomnětlivost – na 
Boha i na vlastní pravou podstatu. 
                         
27 Dle hinduistického názoru vše vzniká díky zvuku, který se chápe buď jako řeč nebo jen jako 
vibrace. Zvuk je vibrace a lze říci, že veškerá hmota se skládá z vibrací. Sluch je naším posledním 
kontaktem se světem, když ztrácíme vědomí a prvním kontaktem, když vědomí opět nabýváme. 
Rytmus, který Šiva vyklepává na svém bubnu, je rytmem srdce vesmíru, rytmem každého života. 
Podle tohoto původního rytmu Šiva tančí a přitom vznikají a zanikají veškeré věci. S. Cross, 
Hinduismus;Trimúrti,str.58 
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Celý obraz Šivy spočívá na tomto zásadním zdolání principu Nevědomosti, je to základna, na 
které je postaveno všechno ostatní. 
Šiva je spojen převážně s jižní Indii. 
 
2.2.2  Současný věk: kalijuga  
 
O cyklickém pojetí času v hinduismu již byla zmínka. Nauka o tzv. jugách se opírá o 
mytologii, jež byla rozpracována při přechodu od bráhmanismu k hinduismu. Doba trvání 
světa je dle hinduistických představ rozdělena na čtyři údobí – krtajugu, trétajugu, 
dváparajugu a kalijugu. Každé z těchto údobí je charakteristické určitým duchovním stavem 
lidstva, přičemž kalijuga je věkem nejhlubšího úpadku – dobou bezpráví, nevědomosti a 
upínání se k hmotným požitkům. Počátkem toho temného období je podle pravověrných 
hinduistů bitva na Kurukšétře, jež se udála v roce 3102 př. Kr. (Bhagavadgíta).29 
 Kalijugou se nazývá nynější, současná etapa čtyř věků, jenž je poslední a nejtemnější. Začala 
na konci Kršnova pobytu na zemi. 
 

Z úryvku popisujících kalijugu ve Višnupuráně:  
  
„Zákony, které upravují jednání manžela a manželky, budou přehlíženy, a nebudou se dále 
obětovat úlitby bohům do ohně…Mysl lidí bude úplně  zaměstnána získáváním bohatství a 
bohatství se bude utrácet výlučně na zištném uspokojení. Ženy budou propadat svým sklonům 
a budou si stále libovat v potěšeních. Muži zaměří své žádosti na bohatství, i když je získají 
nečestně… 
Ve věku Kali, lidé zkažení nevěřícími přestanou uctívat Višnua, pána oběti, stvořitele a pána 
všeho, a budou říkat:“Jakou autoritu mají védy Co jsou bohové nebo bráhmani?“ 
 
I přes tento temný obraz se však praví, že věk kalijugy má i své výhody. 
 

1) Až budou změřeny hlubiny kalijugy a všechno nejhorší v člověku se dostane na 
povrch, svitně nový Zlatý věk na počátku nové mahájugy, 

2) Podmínky kalijugy, které jsou obzvláště obtížné, budou kompenzovány. Tzn. že bude 
brán zřetel na stav, ve kterém lidi jsou i na obtížné podmínky. Výsledkem toho bude, 
že malý ctnostný skutek, provedený v kalijuze bude mít stejný účinek jako velký a 
obtížný čin pokání v dřívějším věku.30 

 
 

2.3 Středověk (kolem 750n.l. – 1750n.l.) 
 
Jedná se o tisícileté období mezi dobou klasickou a dobou moderní, utvářenou stykem se 
západním světem. 
 
 
 
 
 

                                                                             
28 mókša – osvobození, spasení, konečné vykoupení z koloběhu znovuzrozování a dosažení věčného, 
nadčasového stavu dokonalosti. Viz. Slov. Malá encyklopedie hinduismu 
29 M.Mrázek, Děti modrého Boha. s.12 
30 S.Cross. Hinduismus 
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2.4 Hinduistické vidění světa 
 
 Hinduismus je jednotný především díky charakteristickému názoru na svět. Víra ve 
znovuzrození a v zákon karmy tvoří jeho dva aspekty. Základem této víry je představa 
uspořádaného, rytmického vesmíru, podle které vesmír vzniká a zaniká podle pravidelného 
vzorce jako den a noc nebo jako vdech a výdech. Tento vzorec nemá počátek ani konec. 
K jádru indického duchovního života nás přivedou 4 základní pojmy, 4 rozhodující představy: 
karman, mája, nirvána a jóga. V povédském období se západní filosofie snažila tyto pojmy 
pochopit.  
Karmanový zákon je univerzální zákon příčin a následků, který  člověka spojuje s kosmem a 
odsuzuje ho k nekonečnému převtělování.  
Mája je kosmická iluze, již člověk snáší a dokonce i oceňuje tak dlouho, pokud je zaslepen 
nevědomostí. Jedná se o tajuplný proces vytvářející a udržující kosmos, který umožňuje 
věčný návrat existencí.  
Nirvána je absolutní realita, jež "je" někde mimo tuto kosmickou iluzi (máju) a mimo lidskou 
zkušenost podmíněnou karmanovým zákonem. Je to čisté bytí, absolutno, to nesmrtelné, 
nezničitelné. 
Jóga pak představuje prostředky k dosažení tohoto Bytí. Jedná se o techniky, které vedou k 
získání osvobození mókši.  
Konečným cílem indického mudrce není dosáhnout pravdy, ale osvobození se, nabytí 
absolutní svobody. „Osvobodit se“ značí vstoupit do jiné úrovně existence, osvojit si jiný 
způsob bytí překračující lidský úděl. Dá se to vyjádřit větou: Když  člověk „zlomí“ lidský 
úděl, „umírá“ pro vše, co bylo lidské.  
 
2.4.1 Znovuzrození (reinkarnace)  
 

 Reinkarnace znamená doslova „znovuvtělování“, nejlépe se však vyjadřuje výrazem 
„znovuzrozování“. Jedná se o názor, podle něhož se lidé nebo i všechny bytosti znovuzrozují 
v prakticky nekonečném sledu životů a který je obvykle spojený s možností dosáhnout 
ideálního konečného cíle (spasení, osvobození nebo dokonalosti). Tento názor se objevuje ve 
všech filosofických systémech a ve všech náboženských sektách hinduismu  
Tato víra, že individuální duše džíva31 se do tohoto světa zrodí znovu v jiném těle, není 
součástí staré védské tradice a je možné, že tato myšlenka pochází od původních obyvatel 
Indie. Můžeme ji nalézt až v raných upanišadách: 
  
 „Když se člověk potěšil a prošel v tomto spánku (beze snů) a spatřil dobré i zlé, spěchá opět 
stejnou cestou, tak jak přišel, do oblasti bdění. Je to, jako když se skřípavě pohybuje těžce 
naložený vůz; právě tak se vzdychavě pohybuje toto tělesné já, obsazené vědomým já, když 
vydechuje naposledy. 
Když zeslábne, ať už dosáhlo slabosti stářím nebo nemocí, je to, jako když se mango nebo fík 
oddělí od své stopky; právě tak se tato soba oddělí od svých údů a spěchá opět stejnou cestou, 
jak přišla do (nového) života. 
Je to, jako když přicházejícího krále očekávají strážníci, soudci, vozatajové a vesničtí předáci 
s potravinami, nápoji a ubytováním a vítají ho (voláním): „Už přichází, už je tu!“; právě tak 
vítají všechny bytosti toho, kdo toto ví, (slovy): „Už přichází toto brahma, už je tu!“ 

                         
31 džíva- doslova živoucí bytost na kterémkoli stupni v hierarchii bytí, individuální duše. Viz. Slov. Malá 
encyklopedie hinduismu 
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Je to, jako když krále, který se chystá odejít, doprovázejí strážníci, soudci, vozatajové a 
vesničtí předáci; právě tak v době konce se všechny dechy shromažďují kolem tohoto já, když 
vydechuje naposledy. 
Když toto já podléhá slabosti a jako by upadalo do mdlob, shromažďují se kolem něho tyto 
dechy. Ono pak, vzavši s sebou tyto částečky světla, sestoupí do srdce. Když se tato osoba 
v oku odvrátí, ztrácí (člověk) vědomí tvarů. 
Říkají pak (o něm): „Stává se jedním – nechutná.“ Říkají: „Stává se jedním – nemluví.“ 
Říkají“ „Stává se jedním – neslyší.“ Říkají: „Stává se jedním – nemyslí.“ Říkají: „Stává se 
jedním – nehmatá.“ Říkají: „Stává se jedním – nevnímá.“ Vrcholek jeho srdce se rozzáří a 
touto září atman vyjde okem nebo hlavou nebo jinými částmi těla. A když vychází, vychází 
spolu s ním i život, a když vychází života, vycházejí spolu s ním i všechny dechy. Stává se 
(pouhým) vědomím, sestupuje do (pouhého) vědomí. A zmocní se ho (jeho) vědomosti a skutky 
a dřívější zkušenosti. 
Je to, jako když housenka doleze na konec stébla trávy a stáhne se, aby napadla jiné. Právě 
tak tento átman odhodí toto tělo, učiní je nevědomým a stáhne se, aby napadl jiné. 
 Je to, jako když tkadlena odstraní barevnou přízi a utká jiný, novější a hezčí vzorek. Právě 
tak tento átman odhodí toto tělo, učiní je nevědomým a vytvoří jinou, novější a hezčí podobu, 
ať už podobu předka nebo gandharvy nebo Pradžápatiho nebo Brahmy nebo jiných bytostí. 
Tento átman je vpravdě brahma; sestává z vnímání, myslí, dechu, zraku, sluchu, země, vody, 
vzduchu, prostoru, světla i nesvětla, touhy i netouhy, hněvu i nehněvu, spravedlnosti i 
bezpráví, ze všeho, z toho i onoho. Stává se takovým, jak (člověk) jedná a jak se chová. Koná-
li dobro, stává se dobrým, koná-li zlo, stává se zlým; ctnostným konáním stává se ctnostným, 
špatným konáním špatným. Říká se pak: „Člověk je hlavně touha.“ Jaká je jeho touha, takové 
je jeho rozhodnutí, takové skutky koná; a jaké koná skutky, takové (plody) získá.32 
 

 Hinduisté nejsou zajedno, jakou formu může budoucí život přijmout. Jeden názor říká, že 
není jisté, že se člověk narodí v lidském stavu a že je tedy možné i zvířecí zrození. Lidský 
život je výsadou, které se dosahuje až po mnoha zvířecích zrozeních, a proto bychom neměli 
tuto jedinečnou příležitost promarnit. Jiný názor tvrdí, že když jednou džíva po mnoha 
předchozích zrozeních  dosáhl lidského stavu, překročil tak práh a nevrátí se již do zvířecí 
podoby, pouze za výjimečných okolností. 
 
2.4.2  Karma 
 
Význam slova karma je doslova: čin, akce, rituální úkon, náboženský obřad nebo také 
kosmický zákon vyrovnání, který působí v tomto a následných životech jako přirozený zákon 
odplaty za lidské konání dle zásady „jak zaseješ, tak sklidíš“. 
 Karma se považuje za příčinu znovuzrození. Jedná se o myšlenku kauzality uplatněné na 
morální oblast. Myšlenka, že nic ve fyzickém světě se neděje bez příčin je hinduisty rozšířena 
na oblast morálky. Také existuje jisté spojení mezi myšlenkami a činy člověka a druhem 
života, jaký prožívá. Dá se tedy říci, že naše karma je výsledkem našich minulých zásluh a 
provinění. Tato kauzalita proniká jak do morální, tak i materiální sféry. 
 Každý čin, který provedeme, každá zkušenost, kterou zažijeme, pokud se dotkne emocí, 
zanechává stopy v mysli. Čím silnější emoce, tím hlubší je stopa, kterou zanechává. Tyto 
podvědomé mentální dojmy se nazývají samskáry a po čase vytvoří hluboké struktury do bytí 
džívy (individuální duše). Z ní pak vznikne vásaná, (doslova to, co zůstává), což je hluboce 
zakořeněná podvědomá tendence. Spadají sem emoční podněty, libost a nelibost, naděje a 
obavy, které podmiňují individuální Já. Právě vásanámi je utvářen charakter člověka a jeho 

                         
32 Upanišady. Brhadáranjakópanišad IV.4.  
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vztahy k ostatním bytostem v následných životech. Do značné míry jsou individuálním Já. 
Vásany omezují naši svobodu jednat. Zatímco vědomá paměť nepřežívá smrt, tyto struktury 
skryté hluboko uvnitř emoční paměti (čitta) přecházejí z jednoho života do druhého.            
Způsobem, který nechápeme, určují okolnosti dalšího zrození. Takto každé dítě znovu 
vstupuje do světa předem podmíněného vásanámi z dřívějších životů. Nejprve spočívají 
v jeho čittě, posléze však budou do značné míry určovat jeho budoucí život. 
 Karma tedy není ničím, co přichází zvenčí, ale vásanámi. Je to, čím jsme sami sebe učinili. 
V tomto učení není absolutní determinismus, je nám ponechána svoboda volby v rámci 
omezení, které nám vásany kladou. To, jakým způsobem využijeme tuto svobodu, určuje naši 
budoucí situaci, pozmění to vásany a zvýší nebo sníží to naši budoucí svobodu konání. 
 Skutečný problém, který karmický proces staví před jednotlivce, není v tom, že nedává 
volbu, ale v tom, že tento proces je „samohybný“ a uvádí do pohybu nekonečný cyklus životů 
a smrtí. Jeden život vytváří podmínky pro další. Při každém úmrtí nevyřešené, naléhavé pudy, 
vásany, které spočívají hluboko v bytosti člověka, stáhnou džívu zpět do svět. To je cyklus 
života a smrti, nekonečné kolo znovuzrozování, ve kterém se jedinec otáčí. 
 Toto je situace individuálního Já, džívy. Mókša neboli osvobození je osvobozením od karmy a 
v hinduismu existuje několik způsobů, jak tyto vásany modifikovat. Jedná se o tři cesty, 
z nichž jedna zabraňuje formování nových vásan (cesta karmajógy), druhá nahrazuje 
negativní vásany jinými, které jsou duchovně užitečnější (cesta bhaktijógy) a poslední 
přerušuje celý proces pochopením jeho zdánlivé povahy a zásadní nereálností (cesta 
džňánajógy).33 
 
 

2.5  Šest filosofických škol 
 
 Školy sánkhji a jógy patří k šesti daršanám neboli „názorům“ hinduismu. Ve skutečnosti 
existuje šest hlavních filosofických škol, které uznávají autoritu véd. V minulosti mezi nimi 
probíhaly intenzivní diskuse, přesto je lze chápat jako komplementární při snaze dosáhnout 
mókši neboli vysvobození.Těchto šest škol tvoří páry a patří sem tedy: 
 

1) Sánkhja a jóga 
2) Mímámsá a védanta 
3) Njája a vaišéšika 

 
 
Ad 1).  Sánkhja je jeden ze šesti uznaných klasických systémů filosofie hinduismu, jehož 
zakladatelem je podle tradice Kapila (kolem roku 500 př.n.l.).  Její pojmy pronikly nakonec 
celým hinduistickým myšlením. Slovo sánkhja znamená „vypočítávání“ a sánkhjová filosofie 
se snaží vypočítat a pochopit stadia, v nichž vznikají různé prvky tvořící vesmír. Nezabývá se 
nebeským světem bohů a jejich vztahem k člověku, ale světem takovým, jak ho prožíváme. Je 
to cesta poznání, pokus dosáhnout osvobození tím, že pochopíme vesmír a člověka jako 
součást tohoto vesmíru. Sánkhjová škola navázala na jógovou tradici, čímž nakonec povstala 
jógová škola Patańdžaliho.34 
 
 Školy sánkhji a jógy mají mnoho společných názorů s tím rozdílem, že jóga je teistická, 
kdežto sánkhja nemá Boha. Jóga se zabývá především podstatou člověka a praktickou 
                         
33 S.Cross. Hinduusmus 
34 Pataňdžali – předpokládaný autor slavného textu Jóga-sútra, což je jeden z nejdůležitějších pramenů 
duchovního systému:Jógy, jež je uznáván za jednu z šesti ortodoxních nauk (daršana) v hinduistické tradici.Viz. 
Slov. Malá encyklopedie hinduismu 
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metodou. Sánkhja podává širší makrokosmický obraz a považuje samotné poznání za 
dostatečné pro osvobození. Sánkhja už dnes není aktivní školou, ale její myšlenky jsou velice 
důležité, neboť pronikly do obecného proudu hinduistického myšlení. V těchto dvou školách 
nacházíme patrně nejstarší původní indické myšlenky.   
 
Ad2) Tyto dvě školy se vztahují přímo k védám. Starší z nich, mímámsá zdědila védskou 
tradici bráhmanů a vznikla ve snaze zastavit úpadek zájmu o staré obětnické náboženství. 
Jako ústřední chápe dharmu – smysl života podle náboženských pravidel a provádění 
předepsaných obřadů. Důraz klade na ranější části véd, zvláště na bráhmany, a svou povahou 
je spíše konzervativní. 
 Védanta zdůrazňuje upanišady jako pravý zdroj metafyzického poznání. Z upanišadových 
výroků se snaží učinit závěry a předložit je jako logický systém. Zatímco Mímámsá již dávno 
není aktivní, védanta nakonec hinduismus zcela intelektuálně ovládla. 
 
Ad3) Tyto školy jsou v současném kontextu méně zajímavé. První se zabývá procesy,  skrze 
něž poznáváme, a metodami logické analýzy. Vaišéšika se pak zajímá o svět a kategorie 
existence. Do značné míry se dají považovat za ranou podobu fyzikální vědy. 
  
 Ačkoliv sánkhja už není aktivní, mnohé z jejích myšlenek si vypůjčily pozdější systémy, 
především védanta. Pro hinduistické myšlení podala „základní mapu“ vesmíru. Když se 
hovoří o hinduistickém světonázoru, znamená to názor sánkhji. 
 
2.5.1 Filosofie sánkhji 
 

 Sánkhjový systém je dualistický. Existují podle něj dva věčné principy: duchovní, který 
představuje puruša, a přírodní, jímž je prakrti. Nepokouší se zjišťovat, co je za těmito 
principy, jelikož to považuje za poznání nepřístupné. 
 Současně je tento systém také pluralistický, neboť uznává existenci nesčetného množství 
purušů, čistě duchovních bytostí.  
Puruša je princip vědomí a oživení.  
Prakrti je primární hmota neboli substance, která je nezničitelná, vše pronikající a věčná. 
Není to podmíněná hmota, rozlišená kvalitami určitého druhu, ale základní hmota ještě před 
tímto podmíněným stavem: beztvará, primární hmota, čistý potenciál nebo také původní 
substance vesmíru, z níž pocházejí všechny věci a do níž se opět vrátí. Není možné ji 
rozlišovat. Z výše uvedeného vyplývají dva důsledky: 1. Prakrti je jen jedna a za druhé ji 
nelze poznat ani vnímat. 
 Slovo Puruša se objevuje již v Rgvédě a v upanišadách se ho používá téměř synonymně 
s termínem átman. Pro sánkhjovou školu je puruša mnohonásobný, což znamená, že existuje 
tolik purušů, kolik je bytostí ve vesmíru. Ačkoliv jsou odděleni, jsou ve skutečnosti identické 
povahy. I purušové jsou věční a nikdy nepřestávají existovat. 
 Ze srovnání puruši a prakrti plyne, že jsou to opačné principy odlišné povahy a tvoří tak 
dualitu. Ani jeden z nich nemůže působit bez druhého. Puruša sám o sobě nemá substanci, 
tedy se bez pakrti nemůže vyjádřit. Prakrti sama o sobě je neživá a nemůže nic dělat, je 
pouhým potenciálem. Až při spojení obou : puruši a prakrti vznikají všechny věci. Z jejich 
interakce se vesmír zhmotňuje. 
 Když se puruša a prakrti dostanou do kontaktu, zahájí se proces sršti, doslova „rozvinutí“ 
vesmíru. Není to stvoření, protože v prakrti vše již potenciálně existuje. Objeví se formy, 
které ale ve skutečnosti nejsou nové. 
 Proces, který následuje se děje pomocí entit, nazývané tattvy . Je to řada 25 principů nebo 
kroků v emanaci vesmíru. Prvními dvěma tattvami  jsou puruša a prakrti. Třetí tattva se 
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jmanuje mahátattva neboli „velký princip“. To se někdy překládá jako kosmická ideace a dá 
se říci, že je srovnatelná s křesťanským logem. Nastává ztráta stavu dokonalé rovnováhy. 
 Z hlediska člověka se třetí tattva nazývá buddhi. Buddhi je nejvyšší schopnost člověka a 
představuje první fázi omezování vědomí. Tímto způsobem se poprvé vědomí zaplétá 
s hmotou, jak se puruša omylem ztotožňuje s buddhi. 
 Čtvrtou tattvou je ahamkára, která znamená uskutečnění oné možnosti. Slovo znamená 
„dělající já“ a je to princip individuace, tedy jde o vznik myšlenky individuálního „Já“. Od 
tohoto bodu se uskutečňuje rozdíl mezi subjektem a objektem, na němž spočívá naše 
zkušenost se světem. Dále následuje manas, mysl, která je pátou tattvou a jež má jako 
prostředky pět schopností  vnímání: schopnost slyšet, pociťovat, vidět, chutnat, čichat, a pět 
aktivních schopností : mluva, pohyb, uchopování, plození, vyměšování. Nakonec vznikají 
prvky fyzického vesmíru (posledních deset tattev): nejprve pět jemných prků, které údajně 
spočívají za materiálními prvky, pak samotné materiální prvky: ákáša, což je prostor, který se 
často překládá jako „éter“, vzduch (princip pohybu), oheň (princip světla), voda (princip 
tekutosti a přizpůsobivosti) a země (princip pevnosti a stability). 
 Toto je hinduistický (sánkhjový) názor na to, jak vzniká svět. Pro sánkhjovou školu je celý 
tento proces reálný, stejně jako je reálný puruša, prakrti a empirický svět. 
 
 Dalším důležitým aspektem sánkhjového učení, který přešel do hlavního proudu 
hinduistického myšlení, je představa tří gun. Slovo guna je odvozeno od slovního kořene, 
který znamená „zkroutit, splétat“. Guny jsou dle této představy jako tři vlákna, která spletená 
dohromady, tvoří provaz. Provazem je prakti, vesmírná substance. Prakrti jsou guny, skládá 
se jenom z nich. 
 Tři guny jsou stavy bytí, tendence existence, a v různých kombinacích pronikají vším, co je. 
Radžas je principem aktivity, tamas je tím, co omezuje a zabraňuje, a sattva je principem 
harmonie a čistoty. Když se prakrti nachází ve svém nedotčeném stavu před emanací vesmíru, 
tyto tři guny v ní spočívají v dokonalé rovnováze. Při kontaktu s purušou je rovnováha mezi 
nimi narušena a právě toto narušení, které uvede do pohybu řetězovou reakci, na sebe vezme 
podobu tattev. Tato nová forma pak reaguje odděleně se všemi třemi gunami a vytváří další 
formy, které opět reagují navzájem i s původními třemi gunami. Tímto způsobem vzniká 
nekonečná mnohost kombinací, a to je materializovaný či projevený vesmír. 
 Guny se nikdy nenacházejí odděleně nebo v absolutně čisté podobě. Všechny jsou přítomny 
ve všem a v každém, pouze v různém poměru a v různých kombinacích. Nic, co se podílí na 
prakrti, není zbaveno tří gun. Jejich výrazem je jak vnější fyzický, tak vnitřní mentální svět. 
Ve skutečnosti skrze nás konají tři guny prakrti. 
 
2.5.2 Osvobození v sánkhji 
 
 Sánkhjová filosofie se liší od jógové školy tím, že nemá místo pro osobního Boha. Není zde 
tudíž idea milosti. Osvobození se dosahuje čistým poznáním. Naším skutečným bytím je 
puruša neboli neproměnlivý duch, přítomný v každém z nás. Ten se zaplétá s prakrti a my 
jsme chyceni v procesech materiálního světa. Prostředkem k úniku je pochopení této situace a 
pomocí pečlivého rozlišování  a meditace pak osvobodit purušu, kterým ve skutečnosti jsme, 
ze stavu, v němž se zapletl s prakrti. Pak pro náš přerozování skončí.  
 

2.6 Filosofie jógy 
 
 Pojem jóga je odvozen od kořene„ judž“- „ spojit dohromady“, „pevně uchopit“, „ujařmit“ , 
který souvisí s latinským jungere,  jugum. Obecně slovo jóga označuje kteroukoli asketickou 
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techniku a meditační metodu. Indické myšlenkové proudy a mystická hnutí daly těmto 
askezím a meditacím odlišnou náplň. Pro pochopení postavení jógy v historii indického 
myšlení je třeba vyjít z filosofického systému vyložený Pataňdžalim ve slavném pojednání 
Jógasútra. V tomto pojednání se hovoří o "klasické józe". Vedle této "klasické" existují i 
nespočetné jógy "lidové", nesystémové. Dále také existuje jóga nebráhmanská (buddhistická, 
džinistická), "magická", "mystická" atd.  
 Jak již vyplývá z kořene samotného slova, je podmínkou onoho spojení zpřetrhání pout, jež 
spojují duši s tímto světem. Osvobození tedy nemůže nastat, dokud se člověk "neodvrátí" od 
tohoto světa, dokud se nevymaní z kosmického koloběhu.  
 Jóga ve svém mystickém smyslu předpokládá, že se napřed odpoutáme od hmoty, vymaníme 
se z područí tohoto světa. Klade důraz na úsilí člověka, na jeho sebekázeň, díky níž může 
soustředit svou mysl, nežli požádá o pomoc nějaké božstvo. Vše má za cíl ujednotit mysl, 
odstranit rozptýlenost a automatismy, které jsou pro nezasvěcenou mysl příznačné.  
Jógu charakterizují hlavně praktičnost a její iniciační povaha. Člověk se ji nenaučí sám, 
potřebuje vedení učitele (gurua). Jogín se v prvé řadě vzdává světského života a pod vedením 
svého gurua se snaží postupně transcendovat chování a hodnoty vlastní lidskému údělu. 
Stáváme se vlastně svědky úmrtí, po němž následuje znovuzrození v jiném způsobu bytí, 
který představuje osvobození. 
 Nejpřesnější ze všech významů, které má slovo jóga v indické literatuře, souvisí s filosofií 
jógy, jak je vyložena v Pataňdžaliho Jógasútře a jejích komentářích.  
Pataňdžali však není tvůrcem "filosofie" jógy, stejně jako není autorem jógických technik. 
Sám přiznává, že pouze vydává a upravuje jógické tradiční nauky a techniky, jež byly 
asketům a mystikům známé už před ním. Pataňdžaliho přínos spočívá především v tom, že 
sladil filosofické pojmy vypůjčené ze sánkhji s odbornými návody ke koncentraci, meditace a 
extázi. Díky němu se jóga, která byla "mystickou" naukou, stala "filosofickým systémem". 35 
 
2.6.1 Jóga a sánkhja 
 
Ve spise Mahábhárata prosí Judhištira mudrce Bhíšmu, aby vysvětlil rozdíl mezi těmito 
dvěma cestami. Bhíšma odpověděl: „Sánkhja i jóga vychvalují každá svou metodu jako 
nejlepší prostředek. Ti,kdo se nechají vést jógou, se opírají o bezprostřední vnímání, ti, kdo se 
řídí sánkhjou, se opírají o tradiční nauky. Obě tato učení považuji za pravdivá. Když se člověk 
podřídí jejich poučení, prostřednictvím obou dospěje k nejvyšší metě. Čistota, potlačení 
(tužeb) a soucit s ostatními bytostmi jsou jim společné. Naprostá úcta k slavnostním slibům je 
pro obě také společná, ale názory v sánkhje a józe stejné nejsou“. 
 
Podstatných rozdílů mezi sánkhjou a jógou je málo: 

1) jóga je teistická, protože připouští existenci Nejvyšší bytosti (Íšvary), sánkhja je 
ateistická 

2) dle sánkhji je jedinou cestou ke spasení metafyzické poznání, zatímco jóga přisuzuje 
značnou důležitost meditačním technikám 

 
Sánkhja není nikde vyložena jako metoda, jak rozlišit duši od psychomentální činnosti. 
Sánkhja znamená pouze „pravé poznání“ či „poznání duše“, v tomto směru se spíše podobá 
postoji upanišad. Dá se říci, že pravdu odhalenou v upanišadách a v sánkhje, jóga přijala a 
přizpůsobila si ji. Slovo jóga se totiž používá zejména pro jakoukoli duchovní techniku. 
 
 

                         
35 S.Cross. Hinduismus 
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2.6.2 Jóga a hinduismus 
 
V právně-teologické literatuře i v částech Mahábháraty lze vysledovat postupné pronikání 
jógy, která byla považována za jedinečnou cestu ke spáse. Jedná se o díla, která byla sepsaná 
mezi 4. stoletím př. Kr. a 4. st.po Kr. K zavedení jógových technik do samého srdce 
hinduismu došlo v krizovém období ortodoxní tradice, tj. v okamžiku, kdy ortodoxní tradice 
uznala „sektářská“ mystická hnutí v celku. Ve své rozpínavosti však brahmánismus musel 
přijmout mnoho prvků, které mu byly cizí, ba nepřátelské. Toto splývání však nabylo 
znepokojivých rozměrů. Jednou z hlavních příčin této proměny byla potřeba lidových mas 
nabýt konkrétnější podobu. Tuto mystickou zkušenost poskytovala právě tradiční jóga. 
Opírala se výlučně o bezprostřední, konkrétní zkušenosti a opovrhovala obřady a teologií. 
 Toto stále hlubší pronikání technik jógy do ortodoxní tradice se setkávalo s určitým odporem.  
Odpor byl příznačný v prvé řadě pro oficiální kruhy ortodoxního bráhmanství, zákonodárce a 
védantské metafyziky. Avšak většina právně-teologických pojednání hodnotí podobné 
praktiky kladně, někdy je i vychvaluje. 
 O naprosté  „hinduizaci“ jógových technik lze hovořit v posledních částech připojených k 
Mahábháratě, neboť v této epopeji, jež byla mezi lidmi  velmi oblíbená, má jóga důležité 
místo.  Mahábhárata, jež byla původně hrdinská epopej dokončena mezi 6.-7.st. př.Kr., byla 
mnohokrát doplňována. Do této epopeje byl zařazen ohromný počet mystických, teologických 
a právních pojednání buď jako jednotlivé části, nebo jako volné příběhy. Tyto prvky vytvořily 
skutečnou encyklopedii s výrazným višnuistickým nádechem. Jednou z prvních částí, jež byly 
připojeny, byla Bhagavadgíta, kde je mnoho zmínek o józe a sánkhje. 
 
2.6.3 Techniky jógy v Mahábháratě 
 
 Na rozdíl od sánkhji označuje jóga v Mahábháratě činnost, která vede duši k brahma a 
současně uděluje mnoho schopností. Tato činnost se nejčastěji rovná ovládání smyslů, askezi 
či pokání všeho druhu. Jóga zde znamená "metodu", "činnost", "sílu", "meditaci", "zřeknutí" 
atd.  
 V Mahábháratě se snoubí nespočetné asketické a lidové tradice, přičemž každá má svou 
vlastní "mystickou" techniku. Dlouhá staletí, během nichž se do epopeje začleňovaly nové 
příběhy, umožnilo všem podobám jógy najít v ní své místo a opodstatnění, což mělo za 
následek proměnu této epopeje v encyklopedii. 
 Můžeme zde rozlišit tři skupiny: 1) epizody o asketismu ( tapas) pojednávající o metodách a 
teorii spjatých s védskou askezí 
                                                      2) epizody a rozpravy, v nichž jsou jóga a tapas synonyma a 
považují se obě za magické technik   
                                                      3) naučné rozpravy a epizody, v nichž se jóga prezentuje s 
vlastním, filosoficky propracovaným názvoslovím. 
 Najdeme zde například prastará magická cvičení, jimiž mohou jogíni obměkčit bohy, 
dokonce je i zastrašovat. Nejen jogíni, ale i králové používají tyto techniky magické askeze: 
jsou to mlčení, přehnaná muka a "vysoušení těla". 
 Jóga a askeze se často zaměňují a asketa a jogín se tak stávají rovnocennými pojmy. Označují 
nakonec každou bytost "toužící soustředit svou mysl", jejím cílem není studium posvátných 
písem, ale mystická slabika ÓM. 
 Ať je zvolená metoda jakákoli, odměňuje člověka získáním nějaké síly. Bezprostřední 
příčinou je upevnění mysli (dhárana), kterou lze také dosáhnout duševním klidem a 
vyrovnaností, jež postupně zpomalují dechový rytmus.  
 Části připojené k Mahábháratě později oplývají stručnými přehledy jógových cvičení. 
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2.6.4 Techniky jógy v Bhagavadgítě 
 
 Bhagavadgíta je jedním z prvních velkých přídavků k VII. knize Mahábháraty. Připisuje józe 
prvořadý význam. Jedná se o jógu vhodnou pro višnuistickou náboženskou zkušenost, jejíž 
poselství zjevuje Kršna Ardžunovi na bitevním poli. Poučuje jej ohledně uspořádání vesmíru, 
uvádí cesty k dosažení konečného osvobození a také možné způsoby bytí. Jak uvádí M. 
Eliade, hlavním problémem Bhagavadgíty je rozpoznat, zda je mystická meditace jediným 
možným prostředkem k dosažení spásy a zda činnost může také vést ke stejnému cíli. Kršna 
se pokouší tento rozpor překonat a ukazuje obě metody jako rovnocenné, jelikož závisí 
především na jedinci, kterou metodu si dle svého karmického stavu zvolí. 
 
 Podstatou Kršnova učení v Bhagavadgítě je toto: Pochop mě a napodob mě! Když tedy 
Ardžuna pochopí, co Kršna je a co dělá, nalezne smysl svého života v dějinách a dosáhne 
osvobození. Musí tedy napodobit Kršnovo chování a to v prvé řadě tím, že pozná jeho 
božskou podstatu a způsoby jejího projevu. 
  
 Co se týče techniky jógy, zmiňuje zde Kršna meditaci se soustředěním na něj. Kršna je zde 
jediným cílem a svrchovaným Já, jehož milostí pak jogín dosahuje nirvány, která je stavem 
dokonalého mystického spojení duše s bohem. Kršna, osobní bůh se v Bhagavadgítě 
ztotožňuje s brahma . 
 Největší chvalořeč se však přesto nevzdává jogínovi, který je zcela odpoután od utrpení a 
přeludů tohoto světa, nýbrž tomu, kdo považuje utrpení a radost bližního za své vlastní. 
Mystický a kultický proud višnuismu přijal tato cvičení za svá, což dokazuje, že byla značně 
oblíbena a rozšířena po celé Indii.36 
 

2.7  Metody jógy 
 
 Co se týče praktického cvičení jógy, opět je zde několik způsobů (cest), ze kterých si každý 
může zvolit ten nejvhodnější, odpovídající jeho založení a temperamentu.  
 Je možno je třídit podle jednotlivých lidských funkcí, z nichž vycházejí. Jedná se o 
Karmajógu, Džňánajógu, Rádžajógu, Hathajógu a Bhaktijógu . Dosažení Absolutna může 
zásadně probíhat dvěma způsoby: zdůrazněním buď subjektivního (bhaktijóga) nebo 
objektivního (rádžajóga, džňánajóga) faktoru ve vědomí. 
Karmajóga má ovládnout jednání, aby bylo dosaženo osvobození – mókši. 
Džňánajóga vede k vzdání se vlastní individuální existence tím, že analytickým myšlenkovým 
rozborem se jógin dobere poznání její neskutečnosti. 
Rádžajóga vede k ovládnutí mysli. 
Hathajóga cílí k ovládnutí těla a jeho fyziologických pochodů. 
A konečně Bhaktijóga obětuje všechny emoce tvůrci a pánu vesmíru, promítnutému do 
libovolně zvolené představy osobního boha. 
Tyto jednotlivé metody jógy se vzájemně doplňují a nejsou vždy přesné odlišovány.  
Bhaktijóga si zaslouží hlubší výklad,jelikož zvláště hnutí Haré Kršna, ale i systém Jógy 
v denním životě z tohoto proudu vycházejí. Obě společnosti mají svého zakladatele, na něhož 
jsou členové vázáni, avšak jogíni v denním životě se věnují józe i po fyzické stránce (tedy 
hathajóze), zatímco členové hnutí Haré Kršna se oddávají pouze extatické lásce (bhakti) a 
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oddanosti bohu Kršnovi. Také se často bhaktijóga dává do souvislosti s křesťanstvím, v němž 
láska a milost hraje také ústřední roli. 
  
 Dosažení Absolutna může zásadně probíhat dvěma způsoby: zdůrazněním buď subjektivního 
(bhaktijóga) nebo objektivního (rádžajóga, džňánajóga) faktoru ve vědomí.  
Rádžajóga zdůrazňuje subjekt (Sebe sama, Já, Átman) odtažením od všech předmětů. Vychází 
z toho, že subjekt je normálně zaměstnán a zastřen mnoha objekty, a proto se jeho energie 
rozptyluje. Je-li subjekt odtažen od všech předmětů a všechny závoje jsou z něho odstraněny a 
nic jiného jeho energii nerozptyluje, pak je popisován, že "svítí v celé slávě".Rádžajóga může 
tedy být označována jako pochod odtažení. 
 Džńánajóga má cíl uskutečnit Absolutno jako nejvyšší skutečnost , ve které subjekt a objekt 
splývají, kde Absolutno není ani subjektem ani objektem, ale je vším a je nade všemi 
kategoriemi. Z počátku se na této cestě sleduje odtažení od objektu, aby v závěru mohlo nastat 
největší rozšíření věčné reality. 
 
2.7.1  Bhaktijóga 
 
Bhakti znamená vroucí láska k osobnímu bohu. Podstatou bhaktijógy je síla lásky – vroucnost 
člověka. Předmětem bhaktovy lásky je objekt vybavený všemi nekonečnými kvalitami. Indičtí 
mudrci již dávno rozpoznali působnost a pronikavou účinnost intenzivní lásky, a proto její 
použití metodicky zpracovali, upravili a sestavili v jógu, jejímž vůdčím znakem a hnací silou 
jsou oddanost a uctívání – láska k božství. 
 Bhaktické školy vycházejí z názoru, že dosáhnout absolutna věděním je nesmírně obtížné a 
považují cestu oddanosti za nejsnadnější prostředek realizace božství. Na rozdíl od rádžajógy 
a džňanajógy, které jsou zaměřeny na ovládnutí mysli a na rozumovou stránku, učitelé 
bhaktijógy prohlašují uctívání osobního boha za nejjistější způsob, jak ho dosáhnout. Také 
hlásají, že bhaktovi se daří rychleji získat to, co získávají jiní karmajógou, rádžajógou či 
džňánajógou. Tyto tři cesty však bez oddanosti nemohou ničeho dosáhnout. 
 
Bhaktijóga naproti tomu realizuje božství jako předmět ve svém vlastním srdci a bhakta hledá 
jeho projevy jak ve vlastním srdci, tak i v zevních předmětech. jeho stanovisko je 
objektivované. Objekt nekonečné krásy se ho postupně zmocňuje, naplňuje celé pole jeho 
vědomí, a když vše ostatní bylo z vědomí vytěsněno, pak je vědomí rozdílnosti subjektu a 
objektu zaniká. Sebeuvědomování zaniká a nastává totální vnímání milovaného objektu. 
Nekonečný objekt pohlcuje omezený subjekt. Toto je nejvyšším stavem bhakti, kdy nesvítí ve 
vědomí nic jiného než bůh. 
Bhaktijóga klade výlučný důraz na personifikované božství a chápe je jako osobního boha. 
Filosofie bhakti je ryze náboženská, tudíž se skládá ze vtahu dvou osob: omezenou osobou 
(bhakta) a absolutní osobou, kterou je Pán vesmíru (Íšvara, nejčastěji uctíván pod jmény 
Krišna a Višnu). Bhakta připoutává boha ke své duši, nepovažuje jej pouze za Pána vesmíru, 
ale vytváří si k němu vztah jako k otci, matce a bratru; v srdci milujícího vzniká i vztah 
zamilované ženy. 
 Pojem osobní bůh je nutno blíže vysvětlit. Osobní bůh a neosobní božství (sat-čit-ánanda) je 
jedno a totéž brahman. Bhakta uctívá brahman, protože vše je brahman a v jednotě není 
dalšího mimo brahman. Brahman je svrchovaná jednota.... 
 Osobní bůh představuje pro bhaktu osobnost hodnou zcela výjimečné pozornosti; milující 
pociťuje, že je s ním spojen vazbou příbuznosti a že Pán nad ním stále bdí a ochraňuje ho před 
vším nebezpečím a pády. Ačkoli je Absolutno cílem všech bhaktů , přece je každý toho 
názoru, že jeho bůh je s ním svázán speciálním svazkem. Bhakta se považuje za sluhu Páně a 
zastává rovněž přesvědčení, že by nikdo jiný nemohl sloužit jeho Pánu stejným způsobem. 
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 Bhaktijóga je vhodná především pro ty jedince, pro které není problémem otázka jsoucnosti 
boha, ale které zajímá pouze dosažení dokonalosti. Je vhodná pro ty, kteří jsou schopni 
přirozené lásky k bohu a obracejí se k němu. 
 Bhaktijóga bývá považována za snadnější na rozdíl od jiných cest, avšak o tom rozhoduje 
pouze založení člověka. Metoda bhakti je naprosto přirozená a využívá tuto přirozenost tím, 
že před uctívajícího staví objekt mimořádné krásy a přitažlivosti. 
 Když se stala tato přitažlivost spontánní, je schopna sama o sobě vést bhaktu bez velkých 
obtíží a nejistot dál a dál.  
 Bhakti bývá též popisována jako svrchovaně vznešené připoutání k Pánu vesmíru. Když 
člověk pociťuje přitahování k nekonečnému a věčnému, když se naučí milovat a uctívat krásu 
velkoleposti a přestává být strháván dočasným třpytem pomíjivého, pak v něm může být 
nalezen zárodek bhakti, tj.lásky a uctívání.  
 Představa Pána si podrobuje pozornost bhakty zcela samovolně a zakotvuje se v jeho mysli 
jako utkvělá myšlenka. Bhakti čili pravé uctívání je možné pouze tehdy, když bhakta touží po 
Pánu tak, že se celý jeho život točí pouze kolem této lásky a celá jeho bytost je působením 
boží vůle, když je milující schopen zcela se oddat uctívání a když se mu již nic jiného nelíbí. 
 
Například Kršna v Bhagavadgítě říká Ardžunovi: „ Jsem snadno přístupný tomu, kdo na Mně 
neustále myslí, na nic jiného nemyslí a je stále ke Mně připoután. Pouze lásce je umožněno 
Mne poznat, vidět a do mne vstoupit – láskou, která nezná nic jiného, než Mne.“ 
 
Aby se dokonalost bhakti mohla v žákovi uskutečnit, musí pro ni připravit podmínky. Učitelé 
bhakti zdůrazňují, že realizace boha nemůže být požadována jako věc práva, ani nutně 
nenastává jako následek dobrých skutků, pokání, obětí nebo učení, ale je výlučně přiznáním 
božské milosti. 
 Na žáku bhaktijógy se zpočátku požadují pouze dvě ctnosti – láska k bohu a láska k bližnímu. 
Cesta bhakti je volná pro všechny, ale je málo těch, kteří jsou odhodláni podstoupit nezbytnou 
oběť svých sobeckých zájmů. 
 Je mylné domnívat se, že by se měl žák vzdát veškeré lidské lásky. Učitelé bhakti naopak 
vycházejí z lásky; avšak aby byla podobna lásce k bohu, je nutné její zesílení a přeměna. 
 Bhaktové autority jsou zajedno, že k dokonalému zvládnutí požadavků bhaktijógy je třeba 
učitele. Samotné studium knih je k tomuto účelu nedostačující.  
 Guru dává žáku nejen instrukce, ale také na něj přenáší svou sílu, která je nezbytná 
k vykonávání jeho pokynů. Slova učitele nesou v sobě jistotu, kterou nelze získat žádným 
jiným způsobem.  
 Zasvěcování od gurua se zpravidla dělí na přípravné období, tj. na formální a svrchovanou 
bhakti. 
 Formální je považována za nižší a sestává z modliteb, obřadů a uctívání obrazů a soch. 
Modlitbu provádí bhakta při každé příležitosti, ve dne v noci, bez ohledu na to, zda se 
pohybuje či nikoli.  
Bhaktijogín koná všechny činy pro boha. Je-li každý obyčejný úkol věnován bohu, stane se 
posvěceným a tak lze říci, že bhakta žije život neustálé modlitby. 
 
 Vedle modliteb bývá učitelem doporučováno opakování některých manter37.  Mantra 
znamená doslova „nástroj mysli“, „myšlenkový prostředek“. Ve védské době šlo většinou o 
recitaci veršů z hymnických sbírek. Jejich recitaci při obětních rituálech měli na starost kněží 
specializovaní na jednotlivé sbírky (Rgvéd, Jadžurvéd, Samavéd, Atharvavéd). Dalším 
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vývojem a používáním se mantry určené k rozjímání a meditaci staly všeobecně rozšířeným 
faktorem hinduistické náboženské praxe na mnoha úrovních. 
 Mantru lze definovat jako slovní výraz, jímž může být pouze slabika, jednotlivé slovo nebo i 
celé úsloví, které je použito k recitaci nebo zpěvu při náboženských obřadech. Metodické 
používání manter, známe jako meditační technika džapa, je součástí praxe, která je někdy 
nazývaná  mantra-jóga.  
 Mantry se nelze naučit z knih, musí se přijmout z úst učitele. Teprve tehdy má mantra 
neomezené schopnosti. Dokonce i Nejvyššího poznání lze dosáhnout okamžitě bez studia tím, 
že se patřičně vysloví určité mantry. Je to však technika obtížná a předchází ji duchovní 
očista, při které se žák musí soustředit na každé písmenko, z něhož se mantra skládá. 
 Neomezená účinnost manter vyplývá z toho, že jsou předměty, které představují. Například 
každého boha a každý stupeň svatosti ovládá určitá bídžamantra (jeden mystický zvuk, který 
je jejich semenem a oporou, tj. jejich životem samým). Když jógín tuto bídžamantru opakuje 
podle pravidel, bezprostředně splývá s určitým bohem, stavem svatosti atd. Někdy se stává, že 
se celá metafyzika  soustřeďuje do jediné mantry.  
 Mantra je symbolem, symbolizovanou skutečností i symbolizujícím znakem. Když jogín 
pracuje s nějakým symbolem, probouzí jeho odpovídající síly na všech úrovních bytí.38 
 Mantry  vždy obsahují nějakou krásnou a inspirující myšlenku, opakováním mantry se 
vytvářejí stavy hlubokého míru, klidu a štěstí, musí však být pronášeny v jazyku, ve kterém 
byly vytvořeny, jinak jsou bez účinku. Uvádí se, že je v mantrách skryto požehnání od těch, 
co mantru sestavili (guruů a ršiů), a jehož účinek sestupuje na toho, kdo mantru pronáší. 
Nejznámější mantra je ÓM. ÓM se považuje za nejvyšší jméno boží a je analogické řeckému 
Logos. 
 Podobný účinek jako mantra má i zpěv bhadžanů. Slovo se odvozuje z kořeně bhadž, jako 
bhakti. Je to píseň, jež vyjadřuje vroucí oddanost k bohu. Tradice bhadžanů je přinejmenším 
stejěn stará jako hnutí bhakti a pravděpodobně pochází z bezprostřední povédské doby jako 
pokračování védské hymnické poezie. Nové bhadžany jsou skládány i v novoindických 
jazycích, zejména v bengálštině. 
 
 Všechny školy bhakti provádějí bohoslužbu, která je nazývána pratika upásana, pratika 
znamená totéž co symbol a upásana je uctívání. Při této bohoslužbě je určitý předmět 
pokládán za symbol boha (např.kámen Šivův – lingam – znak jeho plodivé síly) a je uctíván, 
jako by byl samotným bohem. Pratíka je pokládán pouze za reprezentanta boha a není 
myšleno, že by byl s bohem totožný. Nalezení boha v pratíka povznáší a zbožňuje tento 
symbol, kdežto nalezení pratíka v bohu nepřináší nic, neboť bůh je nekonečně vyšší než 
pratíka. Při pratíka upásaně bávají používány mantry „uctívej mysl jako brahman“ a „uctívej 
slunce jako brahman“. 
 Učitelé bhakti předpisují také často džapu (opakování božího jména), která má pro žáka 
význam modlitby. Džapa je vlastně polomechanický proces kontroly mysli. Je možno ji 
vyslovovat hlasitě, tiše, či pouze v duchu. Opakování božího jména přináší mysli sociace 
božských vlastností a má pozdvihující účinek. Toto cvičení si vyžaduje plnou pozornost a 
nesmí být prováděno lhostejně nebo mechanicky. 
 Hinduismus obhajuje bohoslužbu „v obrazech“ a autor Rudolf Skarnitzl uvádí, že odtud 
pramení hojná kritika ze strany lidí, kteří nemají trpělivost pro studium této „ obrazové 
bohoslužby“.  
 V knize Jóga se uvádí tato asociace:  
 
Právě tak, jako krásná scenérie inspiruje umělce k myšlence na Stvořitele, tak krásný obraz je 
nástrojem, jehož prostřednictvím spatřuje uctívající svého boha. I dítě ví, že kus hlíny není 
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bůh, ale když tento kus je uhněten do tvaru, může vzbudit v srdci uctívajícího lásku k bohu. 
Pak jeho mysl překoná hmotný materiál obrazu či sochy a může vystoupit i do nadvědomého 
stavu“.  
                                                       Swámí Paitránanda 
 
Bhakti znamená uctívání Íšvary – Višnua a jeho vtělení. Uctívání nižších bohů a světců není 
bhakti. Bhakta nesmí pokládat zvolenou symbolickou postavu za skutečný ideál, jinak 
dochází k sektářství a fanatismu. 
 V přípravném období bhaktijógy se zdůrazňuje řada etických ctností, kterým má bhakta 
vyhovět. Tyto ctnosti se liší v závislosti na učiteli, ale přesto se za základní považují tyto: 
-rozlišování potravy a její volba 
-odpoutanost od smyslových prožitků a touha po bohu 
-konání dobrých skutků, dobročinnost a přání dobra všem 
-pravdivost 
-neubližování a soucit 
-spokojenost a naděje 
 
Bhakti tedy není výlučně zdůrazňováním citové stránky, nýbrž zahrnuje též cvik vůle a 
intelektu. Nejdůležitějším požadavkem je pak neubližování, jehož znakem je nepřítomnost 
jakékoli nepřejícnosti. V srdci člověka, který lidstvo opravdu miluje, není nejmenší pocit 
závisti. 
 Do přípravného stadia se podle jiných zahrnují též požadavky ovládání mysli, těla, řeči a 
nepřipouštění odvety při příkořích. 
 Výchozí názor bhaktijógy zní: žádosti, city a hnutí mysli samy o sobě nejsou špatné. Nutné je 
ovšem jejich správné nasměrování k vyšší úrovni, až se nakonec zaměřují jediným směrem – 
k bohu. Bhaktijógin má pouze jednu touhu a cíl – milovat boha. A pro lásku k němu podstoupí 
jakoukoli oběť. Činitelem, který nakonec rozhoduje, je jedincova vůle a záleží na tom, zda je 
extrovertní (zaměřena k zevním smyslovým požitkům) či introvertní (směřuje-li do nitra). 
  
 Filosofie jógy učí, že nejvyšší účel života je spatřován ve splynutí v jednotu se Svrchovaným. 
Veškeré požadavky slouží pouze k očištění od sobeckých prvků, přičemž nejpůsobivější 
očistou k dosažení koruny jógy je sebeodříkání, bez kterého není možné dosáhnout pravé 
božské lásky – parabhakti. Odříkání v bhaktijóze je přirozené a nenásilné. Uvádí se, že pro 
toho, kdo poznal tuto lásku, nemají platnost obřady, písma se stávají zbytečná, nepoutají jej 
žádná omezení, je zcela svobodný. 
 Tato přirozenost bhaktiógy je pochopitelná, neboť je-li určitý objekt milován výlučně, pak 
mizí zcela samovolně připoutanost k jiným objektům. Lhostejnost k ostatním předmětům 
stoupá s intenzitou oddanosti k jednomu. Metoda bhakti tedy usměrňuje všechny touhy 
jedním směrem, který je bhaktovi prospěšný. Připoutanost ke světským radostem zde nemůže 
existovat vedle naprosté lásky k pánu. Bhakta se stává schopným cokoli si odepřít, když 
začíná být vnitřně bohatým. 
 Proces nabývání lásky k bohu se děje po stupních. Nejprve člověk cítí bázeň a úctu, vyšším 
stupněm je pak radost v bohu (príti), dále pak stesk bolesti, kterou milující zakouší, když je 
milý vzdálen a nic než milovaný jej nemůže utišit. Nejvyšší stupeň představuje stav, ve 
kterém je život hodnocen a krásný pouze pro lásku boží; bez ní nemá pro bhaktu půvabu. O 
tomto stupni platí, že bývá dosahován jen bhaktou, který je v milosti. 
 Učitelé bhaktijógy uvádějí mnoho praktických zásad a pomůcek, jak dosáhnout pravých 
výšin bhakti. 
 Mezi ně mimo jiných patří: pokora, trpělivost, čistota a poslušnost. 
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Učitelé dále také uvádějí, že cvičením, soustředěnou modlitbou a meditací docházejí tyto 
kvality k největšímu rozvinutí a žák by je měl každodenně pěstovat. 
 Také doporučují bhaktovi, aby i z boha udělali nejlepšího přítele. Doslova říkají:  
"Věnujte mu všechnu svou lásku, nejlépe tím, začnete-li mu dávat přednost před všemi 
ostatními zájmy. Mluvte s ním tichou modlitbou. Vezměte jej do svého srdce a sdělte mu 
všechna svá tajemství." 
 
Bhakta si promítá v představě postavu boží inkarnace a počíná si tak, jakoby bůh stál po jeho 
boku. Bhaktovi se klade na mysl, že bůh s ním zachází tak, jak on zachází s jinými. Sklízíme 
to, co zasejeme, což je zároveň působnost karmanového zákona, který učí, že ve službě světu 
nemá být nic jiného než mír a láska. 
 Kde se očekává jakákoli protihodnota, tam není pravá láska. Ve stavu parabhakti je bůh 
milován proto, že je milováníhodný, a pro nic jiného. Bhakta miluje pro lásku samu a není 
ničeho jiného schopen. Ve stavu parabhakti platí: Nežádej ničeho za svou lásku, buď stále 
dávajícím.  
 Taková láska nezná strachu. Pro ty, jenž milují boha ze strachu, je bůh bytostí, která třímá v 
jedné ruce hůl a v druhé žezlo, a modlí se k němu ze strachu před trestem. Uctívat boha ze 
strachu před trestem je však určitým ponížením. Kde je strach, nemůže být pravá láska, jsou 
neslučitelné. 
 
Velikán parabhakti Čaitanja sestavil nabývání lásky k bohu ve stupních: 
 Prvním stupněm je láska míruplná (šánta), která představuje uctívání a je klidnou meditací 
bohu. 
 Vyšší stupeň pak představuje poměr pána a sluhy (dásja). Bůh je pánem a uctívající je sluhou 
Páně. Dásja zahrnuje též vztah dítěte k otci a matce. Bhakta je dítětem milujícího otce nebo 
milující matky. 
 Dalším stupněm je pak láska k bohu jako k nejlepšímu příteli (sakhja), kterého si možno 
představit. Jemu je možno svěřit nejtajnější myšlenky, o všem se s ním poradit a přitom mít 
jistotu, že přítel bude pln pochopení.  
 O stupeň výše stojí pak láska k bohu jako k dítěti (vátsalja). Aby z lásky bhakty vymizely 
všechny vlivy božské moci a s nimi odpadla veškerá bázeň, doporučuje se uctívání boha jako 
dítěte. Tento vztah je prost vší bázně i veškerého očekávání přízně. Tak jako rodiče jsou pro 
dítě ochotni obětovat vše, i svůj život a dítě je vždy tím, kdo přijímá. Tímto způsobem bhakta 
uskutečňuje nesobeckou lásku k bohu jako k dítěti. 
 Nejvyšší lidskou představou božského ideálu lásky je stav označován za "sladký" (mádhura). 
Je to láska, která otřásá člověkem v jeho nejhlubších základech a která prostupuje všechny 
buňky jeho těla – je láskou mezi mužem a ženou. Ve "sladkém" stavu se stává bůh manželem 
a bhaktové se stávají ženami. Muž je pouze jeden a tím je On, Pán. 
 
Bhaktijóga tedy představuje lásku k bohu a jejím základem je správná orientace mysli – láska 
a důvěra k bohu, dále splnění požadavků formálního období a konečně splnění všech 
předpokladů pro parabhakti, kterými jsou pokora a poslušnost s trpělivým očekáváním 
milosti boží. 
 
Žák bhaktijógy začíná svou cestu jako dualista, bůh je od něho zcela oddělen. Pak však 
vstoupí do jeho vývoje láska a bhakta se tak přiblíží k bohu. Bhakta probíhá celou škálou 
vztahů oddanosti a lásky. Cíle dosáhne tehdy, když pociťuje zastavení celého procesu: když 
láska, milující a milenec jsou jedno.39 
A právě tuto filosofii bhaktijógy praktikují stoupenci hnutí Haré Kršna. 
                         
39 Milada Bartoňová aj.Jóga.Od staré Indie k dnešku, bhaktijóga 
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3. Přítomnost hinduismu v Čechách 
 
3.1 Hnutí Haré Kršna 
 

 Dlouhou dobu se o hnutí Haré Kršna (ale také i o Sytému Jógy v denním životě) hovořilo 
především v souvislosti se sektou a bylo řazeno do stejné společnosti se scientology, satanisty 
ad. Tento přístup je do jité míry oprávněný a pochopitelný vzhledem k nebezpečí, které si pod 
pojmem sekta můžeme představit, avšak nejprve bychom se měli snažit o porozumění, o 
pochopení základního poselství toho, proč tu je a co nabízí před tím než si ho takto zařadíme. 
Za dobu své působnosti si toto hnutí získalo své příznivce a sympatizanty, ale také nepřátelé a 
odpůrce. 
 

 Hnutí Haré Kršna působí oficiálně v České republice od listopadu 1989. Do konce 
listopadu roku 2002 bylo toto hnutí registrováno jako občanské sdružení a od 21. listopadu 
2002 je registrováno na Ministerstvu kultury jako náboženská společnost. Jedná se o první 
registrovanou náboženskou společnost v ČR mimo křesťansko-židovskou tradici. 

 Jak už sám název napovídá, jedná se o uctívání hinduistického Boha Kršny, který se 
objevuje již v nejstarší vrstvě indické literatury – ve védách, ale za nejstarší zprávu o 
Kršnovi, známém z Mahábháraty  se považují upanišady, kde však Kršna nevystupuje jako 
božská bytost, nýbrž jako žák. Nejrozsáhlejší zmínky o něm najdeme především v eposech 
a puránách (Višnupurána, Brahmapúrána, Agnipúrána ad.) 

3.1.1 Kdo je Kršna?  

 Kdo je Kršna? Proč se lidé oblékají do tradičních oděvů a zpívají na ulicích jeho 
jméno? Jaká je filosofie oddaných Kršny? Jaký je význam jejich zpěvů? Na tyto 
otázky se zaměříme proto, abychom lépe prozkoumali a pochopili hnutí Haré kršna. 

 V epizodách eposů (Mahábháratě a Bhagavadgítě) vystupuje Kršna jako feudální 
vládce, jehož pravá božská povaha se odhaluje až při záchraně princezny Draupadí a 
především pak poté, co se jako objeví na bitevním poli jako vozataj Ardžuny, 
kterému radí a pomáhá překonat vzniklé nesnáze. V puránách je líčen celý život 
Kršny, jeho dětství, dospívání (v této souvislosti zde vystupují mladé pastýřky krav 
– gópí, které Kršnu bezmezně milovaly a toužily po něm) a dobu, kdy se stal 
panovníkem i jeho smrt.                                                                                                   
V Bhagavadgítě vystupuje Kršna jednoznačně jako nejvyšší Pán (Bhagaván). 
Vykládá zde vojevůdci Ardžunovi svoji věčnou nauku a zahání tak jeho pochyby o 
nutnosti boje. Tato věčná nauka měla být vyjevena na počátku nové epochy. Co je 
však důležité, není jen představa jediného osobního Boha, ale v tom, že ukazuje 
cestu ke spáse (márga) a tou je pro kalijugu cesta lásky a oddanosti Bhakti-márga.                                                                                                  
Bůh Kršna ovšem není znám jen jako zjevení Nejvyššího Pána, ale také v literatuře 
najdeme zmínky o jeho dětských nezbedných skutcích, jeho hrátkách s pastýřkami - 
gópiemi. V bengálském višnuismu, reprezentovaném na Západě hnutím Haré Kršna, 
je vztah ke gópiím ústředním tématem. První zmínka o Kršnových tancích je v 
dramatu Balačáritam (asi 4.st. po Kr.). Kršna s gópiemi tančí a to tak, že se rozdělí a 
tančí se všemi najednou (rása-líla). V Bhágavatapuráně je Kršna představován jako 
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svůdce, který se snaží získat nejmilejší gópí Rádhu, ačkoliv je vdaná. Rádha se 
nejdříve brání, ale pak se podvolí a do Kršny se nesmírně zamiluje a následně po 
něm teskní, když ji kršna opouští, aby splnil své povinnosti a zabil zlého démona 
Kansu. Tyto příběhy o Kršnovi jako o milenci si oddaní vysvětlují alegoricky a to 
tak, že gópie představují oddané, kteří zanechali všeho, aby mohli jít za svým 
Kršnou a mohli mu oddaně sloužit. Vztah k Rádze je potom chápán jako vztah Boha 
a jemu oddané duše.                                                                                                                    
Učení o avatárech je základním pilířem višnuistické věrouky (vtělení boha na 
zemi). Obsahem této víry je představa o tom, že v určitých dobách přichází světu na 
pomoc Bůh v podobě člověka nebo jiného stvoření. Hovoří se o nich jako o 
inkarnacích božích nebo o božích pozemských manifestacích. Hinduistická tradice 
zná deset klasických avatárů Višnua: Matsja (ryba), Kúrma (želva), Váraha 
(kanec), Narasimha (člověk-lev), Vámana (Trpaslík), Parašuráma (Bůh Ráma se 
sekyrou), Ráma, Kršna, Buddha a očekávaný Kalkí. Hinduisté je třídí podle různých 
měřítek na avatáry poloviční a úplné. Kršna se v puránách považuje za nejvyšší 
božskou osobu,  jediného úplného avatára. Učení o avatárech pak umožňuje, aby 
se s bohem Višnuem ztotožňovaly další božské bytosti a právě Kršna je vnímán a 
uctíván jako Višnuův avatár. V bengálském višnuismu, zastoupeném na Západě 
hnutím Haré Kršna, je ovšem Višnu chápán jako manifestace Kršny. Jsou tedy různé 
názory ve vnímání postavy Kršny. I samotní hinduisté jsou rozděleni do množství 
proudů, škol a sekt. Višnuismus je jedním z hlavních proudů, který nechápe Višnua 
jako jednoho z mnoha bohů, ale jako jediného Boha. Má různé podoby, ale všichni 
se shodnou v tom, že se v Kršnovi zjevuje světu pravý Bůh.                                                         
Kršna je tedy svými stoupenci chápán jako nejvyšší Pán, počátek a cíl všeho 
existujícího. Je bojovník proti nepravosti i milenec oddaných duší. Jako takový 
je víceméně uctíván po celé Indii. 

Jak sami oddaní o Kršnovi vypovídají: 

"Kršna je jméno Nejvyššího, znamená "nejpřitažlivější". Všechno, co je pro nás v 
životě přitažlivé, má svůj původ v Kršnovi. Proto je Kršna také znám jako Ráma - 
"nejvyšší věčná radost".                                                                                            
Všichni jsme tvorové vyhledávájící potěšění. Takže můžeme říci, že všichni přímo 
nebo nepřímo hledáme Kršnu. Zpívání Haré Kršna je způsob jak Kršnu hledat 
přímo.                                                                                                                      
Slovo Haré je název Kršnovy Božské energie. Stejně jako slunce na nás působí svým 
teplem a světlem, Kršna se projevuje skrze své rozmanité energie. Jestliže je 
Nejvyšší zdrojem všeho, potom všechno, co vidíme a také to, co nevidíme, patří 
energii Nejvyššího.                                                                                                        
Vědomí Kršny není něco, co ukládáme do naší mysli. Naopak, existuje už v každém z 
nás čekající vyjít ven, jako oheň ze zápalky. Zpívání Haré Kršna obnovuje tento 
přirozený a čistý stav naší mysli." 

                              Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré 
                              Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré                                                               

Kršna a jeho energie jsou plně obsaženy ve zvuku této mantry, a tak i když neumíme 
jazyk nebo nemůžeme intelektuálně pochopit jak to funguje, spojením s Kršnou se 
stáváme šťastnými a naše životy se stávají vznešenými." 
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3.1.2  Šíření na Západ 

 Už celé jedno století se západní svět setkává s působením lidí, kteří se rozhodli šířit 
poselství hinduistické tradice. Musel tomu ovšem předcházet vznik obrodných hnutí, 
která usilovala o přizpůsobení indického náboženství moderní době a světu, jenž o 
Indii projevoval stále větší zájem. Hovoří se o indické reformaci či renesanci a z její 
atmosféry vyrostlo mnoho hnutí, organizací a komunit. Na počátku tohoto procesu 
je vznik organizace Brahmosamádž ve dvacátých letech 20. století.                          
Velký význam pro setkávání Západu s duchovním světem Indie měl vznik tzv. 
neohinduistického hnutí, v jehož čele stál Rámakršna Paramhamsa se svým 
učením, že všechna náboženství jsou správná, neboť vedou lidi ke stejnému Bohu. 
Jeho žák Vivékananda Swámi založil v Kalkatě oraganizaci "Rámakršnova mise", 
aby  šířila jeho poselství dále. Vivékananda je prvním známým zvěstovatelem 
hinduistických myšlenek na Západě. Koncem 19. století přijel do USA, kde byl 
usilovně misijně činný.                                                                                                       

Od té doby dochází ke stále širším kontaktům s hinduismem. Do Indie začaly jezdit 
zástupy lidí z celého světa za duchovními učiteli (např. Ramana Maharši, Sáí Bába 
ad.), ale i sami indičtí svatí (např. Krišnamúrti, Mahariši Maheš Jogi, 
Mahéšvaránanda aj.) přijíždějí, aby lidem nabízeli hodnoty indické duchovní 
tradice. Nejznámějším misionářem je ovšem muž zvaný Bhaktivédanta Swami 
Prabhupáda. 

3.1.3 Základní informace o zakladateli hnutí Haré kršna 

 Původním jménem Abhaj Čaran De se narodil roku 1896 v Kalkatě ve 
višnuistické rodině. Žil jako student, později jako otec a obchodník s léčivy. 
Zlomem v jeho životě se stalo setkání se svatým mužem Bhaktisiddhántou 
Sarasvatím, který ho přesvědčil o důležitosti šíření védských písem a jména Kršny. 
Svatý muž si přál, aby jeho žák šířil toto učení v angličtině a ten tedy začal psát a 
vydávat knihy v tomto jazyce. Nejprve přeložil Bhagavadgítu, protože s ostatními 
překlady nebyl spokojen. Tak vznikla "Bhagavadgíta, taková jaká je", která je 
doplněna o rozsáhlé komentáře k jednotlivým veršům.                                                                                                      
V polovině 50. let rodinu opustil a  roce 1959 vstoupil do odříkavého stavu 
sannjásina, obdržel nové jméno s titulem Prabhupáda a od té doby se začal věnovat 
duchovnímu životu a kazatelské činnosti. Jeho největší dílo – překlad 
Bhágavatapurány – vydal pod jejím názvem Šrímad Bhágavatam a v této rozsáhlé 
práci pokračoval celý život. Po smrti svého učitele založil s několika přáteli Svaz 
oddaných. V 60. letech začal se svou činností na Západě. V Americe začal formou 
přednášek a oslovil v té době mladé hippies, kteří se bouřili proti modernímu 
západnímu životnímu stylu. A to k úspěchu Bhaktivédantovy misie napomohlo 
nejvíce.                                                                                                                      
Prabhupáda přinesl na Západ i indické zvyklosti. Bohoslužebným jazykem byl 
sanskrt, své žáky oblékl do indických oděvů, dal jim sanskrtská jména, naučil je 
vařit indická jídla atd.  

 Prabhupádovo kázání mělo téměř ihned úspěch. V New Yorku nalezl mnoho 
mladých lidí, kteří toužili po duchovních hodnotách. S těmi právě založil 
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Prabhupáda náboženskou organizaci, kterou pojmenoval jako „Mezinárodní 
společnost pro vědomí Kršny.“ (ISKCON)   

Po New Yorku se hnutí začalo šířit i v San Franciscu , pak po dalších místech ve 
Spojených státech a brzy se rozšířilo i do míst mimo Ameriku. V Londýně se jim 
podařilo získat podporu členů hudební skupiny The Beatles (zvláště G. Harrison, 
který se později sám stal jeho stoupencem). V roce 1977 Bhaltivédanta Swami 
Prabhupáda umírá, ale jeho hnutí je již rozšířeno v desítkách zemí po celém světě. 

3.1.4 Organizace hnutí po smrti Prabhupády 

 Prabhupáda byl jediným guruem a vedoucím v organizaci, ale jak se hnutí šířilo, 
bylo potřeba vybudovat složitější organizaci. Za tímto účelem vznikla v roce 1970 
Správní komise jako vedoucí orgán ISKCONu. Prabhupáda před svou smrtí ještě 
pověřil jisté členy dohledem nad činností hnutí a ustanovil 11 guruů, kteří převzali 
jeho pravomoc a také konkrétní územní oblasti. Přesto však smrt tohoto velikého 
učitele pro mnohé znamenala odchod a rozloučení se s organizací. Bez 
charismatické osobnosti svého zakladatele se ISKCON neuměl s nové situaci 
zorientovat. Vznikalo napětí mezi stanovenými guruy a Správní komisí, ale mezi 
oddanými samotnými. Problém byl především v tom, kdo je vrchní autoritou ve 
vztahu k žákům  V roce 1968 se setkali jednotliví vedoucí ISKCONu v Novém 
Vrndávanu (západní Virgine), kde se tyto otázky autority v hnutí projednávaly. Sami 
guruové se začali více chápat jako žáci Prabhupády než jako jemu rovní a také se 
ustanovil větší počet duchovních učitelů. Od roku 1987 pak měli oddaní možnost 
vybrat si vlastního gurua. 

3.1.5 Členství v hnutí                                                                                                        

 Základními jednotkami ISKCONu jsou chrámy, při kterých vznikají komunity, ve 
kterých oddaní společně žijí. Ve městech existují spíše kulturně vzdělávací 
střediska, která se soustředí především na vydání a distribuci knih, pořádaní 
přednášek, zpěvy bhadžanů apod. Jiné komunity se zase soustřeďují ve 
vegetariánských restauracích, kde se setkání s Kršnou nabízí ve formě prasádam, 
což znamená, že jídlo bylo před podáváním obětované Kršnovi. (zpěv mantry, 
zapálení vonných tyčinek, pak se zakryje obraz a jídlo a po nějakém čase už je jídlo 
připraveno k podávání). Na venkově se budují farmy, kde se oddaní snaží žít co 
nejvíce soběstačně, což zahrnuje pěstování vlastní zeleniny a ovoce, 
upřednostňování práce bez moderních vymožeností, ekologické zacházení atd. a u 
nás se taková farma s názvem Kršnův dvůr nachází poblíž vesnice Městečko u Brna, 
kde funguje již několik let. 40   

 Organizace života v jednotlivých komunitách je ponechána na jejich vlastním 
rozhodnutí, přičemž Správní komise vydává pouze instrukce, podle nichž se mají 
vedoucí jednotlivých středisek řídit.                                                                                    
Denní režim je ve všech komunitách v podstatě stejný. Obvykle se vstává ve 4 
hodiny rán, poté je každý člen povinen vykonat ranní hygienu (sprcha se studenou 
vodou). Kolem 5. hodiny ranní začínají první bohoslužby, po kterých následují dvě 
hodiny času na osobní modlitbu. Během dne se každý oddaná věnuje své práci, 

                         
40 Stanovy pro tuto organizaci.Viz. Příloha č.1 
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odpočinku a účastí na přednáškách a bohoslužbách. Spát chodí oddaní kolem desáté 
hodiny večer.                                                                                                           
Způsob přijímání členů je obvykle takový, že musí zájemce projít několikaměsíční 
zkušební lhůtou, ve které si má ověřit, zda je schopen sloužit Kršnovy životem 
v komunitě. Avšak díky vyprávění jistých místních obyvatel v Městečku u Brna jsou 
známé i informace, že byl dříve do Kršnova dvora přijímán téměř každý, kdo chtěl. 
A svého času to byl také způsob, jak se vyhnout vojenské službě. Od té doby se jistě 
mnohé změnilo, ale jisté je, že v počátcích tohoto hnutí platila jiná pravidla.  Po 
zkušební době následuje upevňování se ve višnuistickém způsobu života ve 
společnosti. Úkolem oddaného je studovat svatá písma a hledat svého duchovního 
učitele, jímž by chtěl být zasvěcen. Následuje pak přijetí od gurua a zasvěcení do 
višnuismu. Tato iniciace, kterou adept prochází se nazývá Haré náma díkša, tedy 
zasvěcení do svatého jména. Oddaný slíbí dodržování čtyř regulativních principů a 
pravidelné zpívání mantry Haré Kršna. Od gurua pak obdrží nové, sanskrtské jméno, 
k němůž je přidán titul dása nebo dásí (služebník, služebnice). I nezasvěcení 
členové komunity nosí tradiční indická oděv. U mužů je to kurta (košile) a dhótí 
(dlouhý pruh látky, který se omotává kolem pasu). Dále také muži nosí oholenou 
hlavu, pouze na temeni si nechávají úzký pramínek vlasů, jehož význam tkví 
v odlišení se od příslušníků jiných náboženství, ale také představuje myšlenky 
soustředěné do jediného centra.                                                                                    
Ženy mají naproti tomu vlasy dlouhé, které musí být zakryty šátkem, nosí dlouhá 
barevná sárí (asi 5 metrů dlouhá látka, která se specifickým způsobem omotává 
kolem těla). Vdané ženy si na čelo malují červenou tečku. Kršnovi oddaní jsou jinak 
také nápadní tilakovým znamením na čele i na jiných místech těla, která si malují 
speciální hlínou z indických posvátných míst. Tím, že si jej oddaný maluje, 
vyjadřuje onu základní skutečnost, že tělo je své podstatě chrámem božím. 

 V komunitách se dodržuje tradiční rozlišování čtyř tzv. ášramů, neboli základních 
životních etap. Jedná se o brahmačaríny (žák žijící v celibátu, věnuje se především 
studiu), grhasthy (ženatí hospodáři), vanaprasthy (ti, kteří se postupně odpoutávají 
od světských závazků a připravují se na poslední etapu), sannjásíni (ti, jenž žijí 
odříkavým způsobem života a věnují se především kázání). V jakémkoliv ašrámu se 
může oddaný stát guruem a může jím být i žena, přičemž vztah s guruem se 
považuje za nejdůležitější aspekt duchovního života. Duchovní učitel má být žákem 
nahlížen jako zástupce Kršny, jemuž se má vzdávat i náležitá úcta.                           
Nové jméno i nový oděv má symbolizovat začátek nového života, ale vstup do 
nového života nemá znamenat naprosté zpřetrhání všech sociálních vazeb, např. s 
rodiči. Oddaní nežijí pouze v komunitách, ale také ve svých domácnostech dál jako 
člen ISKCONu. Mohou tedy žít i mimo chrámové společenství a udržovat s ním jen 
volnější svazky. 

3.1.6 Regulativní principy 

 Regulativní principy jsou celkem čtyři. V životě oddaných hrají významnou úlohu a 
jejich dodržování je předpokladem k rozvíjení vědomí kršny a podmínkou členství v 
ISKCONU. Jsou to: 

1) Nekonzumovat maso, aby oddaní neměli podíl na zabíjení živých bytostí, 
které mají také nesmrtelnou duši. 

2) Neužívat nic, co obsahuje umělé látky. Oddaný nesmí konzumovat nic, co 
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obsahuje umělé látky (nikotin, alkohol, drogy, kafe, čaj), aby svou mysl 
nezaneprazdňoval ničím jiným než bhakti 

3) Nemít dovolený pohlavní styk. Oddanému není dovolena žádná pohlavní 
aktivita, jejímž účelem není plození. V komunitách žijí i manželské páry s 
rodiny a dětmi, ale obecně je vyvyšován celibát. Všechny ženy jsou 
oslovovány jako mátadží, což znamená maminka a takto jsou také nahlíženy. 

4) Nedopouštět se hazardu, aby se v člověku nepodněcovala touha po zisku a 
závislosti. 

Pátá zásada je pak pravidelně zpívat Kršnovo jméno – džapa. Prabhupáda 
vyžadoval, aby ji oddaní prováděli pomocí růžence o sto osmi kuličkách (16 kol 
denně), přičemž jedna kulička znamená jednu mantru Haré Kršna.  

3.1.7 Obřady (Bohoslužby) 

 Obřady jsou důležitou součástí višnuismu a veškerá činnost v komunitě je jimi 
prokládána. Pravidelné denní rituály se konají v chrámové místnosti nebo tam, kde 
je umístěn oltář s božstvy. Každý takový prostor je vlastně zpřítomněním 
nejposvátnějšího místa – Vrndávanu.                                                                                 
Oltář je středem bohoslužebného uctívání, představuje a zpřítomňuje Kršnu. Jsou na 
něm zobrazeny podoby manifestace Boha.                                                                   
Obřad, při kterém se uctívá Pán, se nazývá árati. Kršnovi se při něm nabízejí vonné 
tyčinky, oheň, květiny a voda. Oddaní, kteří se obřadu účastní, zpívají mantry nebo 
bhadžany (písně k velebení Boha), kterými opěvují především Kršnovy 
transcedentální zábavy. Árati se koná několikrát denně. Při tomto obřadu se může 
uctívat nejen božstvo, ale také duchovní mistr nebo posvátná květina tulasí..             
Dále mezi obřady patří také obětování jídla božstvům a mytí božstev (abhišék). 
Všechny tyto obřady jsou součástí každého dne. 

3.1.8 Svátky 

 Svátky hrají v životě višnuistů významnou roli. Višnuistický kalendář je lunární, 
řídí se pohybem měsíce, a proto se data svátků rok od roku liší. Mezi nejdůležitější 
svátky patří příchody různých osobností  a Bohů (Nitjánady, Advaity, Šrí  Čaitanji, 
Rámy atd), dále také svátek krav a zabití démona Rávany princem Rámou.               
Součástí slavení svátků je půst, který bývá ukončen hostinou a kromě těchto svátků 
se půst drží pravidelně každý jedenáctý den po úplňku a po novu (ékadáší). 

3.1.9 Jídlo – prasádam  

 Úloha jídla hraje v hnutí Haré Kršna také významnou roli. Jídlo pro ně neznamená 
jen posilu pro tělo, ale také je důležité pro cestu duchovního zdokonalování. Už jen 
jeho příprava a také jeho přijímání je v podstatě bohoslužbou. Předně platí, že 
oddaný by neměl požívat žádné jídlo, které nepřipravoval on sám nebo jiný oddaný. 
Důvodem je to, že při vaření do sebe dle víry člověk přijímá energii kuchaře a je-li 
jím světský kuchař, přejímá tak negativní, materialistickou energii. Správně by měl 
tedy vařit jen zasvěcený a nikdo, kdo není višnuista, by neměl vstoupit do kuchyně 
višnuistické komunity.                                                                                                   
V první řadě se tedy vaří pro potěšení Boha, teprve potom pro nasycení svého těla. 
Zvláštní pozornost je věnována čistotě jak fyzické, tak rituální. Do kuchyně se 
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nesmí s nepokrytu hlavou, žena nesmí vstoupit do kuchyně v období menstruace, 
nesmí se hovořit o ničem, co nesouvisí s vařením nebo s náboženstvím, jídlo se 
nesmí ochutnávat a pokud se člověk dotkne něčeho ústy nebo podlahy, musí se 
okamžitě umýt a teprve pak pokračovat ve vaření.                                                       
Jídlo je připraveno k obětování, jen pokud byla dodržena všechna pravidla, přičemž 
obětování je důležitější než samotné přijímání potravy. Ve skutečnosti je to totiž 
Kršna, kdo toto jídlo přijímá, jelikož bylo uvařeno především pro něho. Oddaní 
přijímají vlastně už jen zbytky. Po aktu obětování je důležitá právě tato duchovní, 
reálná přítomnost Kršny v něm.                                                                                          
Uvařené jídlo se vloží do nádob, k tomuto účelu určeným. Z nich smí jíst pouze 
Kršna. Také je určena nádoba s vodou, která nesmí chybět. Jídlo se položí na oltář, 
za zvuku zvonu se odříkávají modlitby pro Kršnu i pro Prabhupádu. Jídlo se pak 
nechá asi dvacet minut na oltáři, dále se zpívají mantry nebo árati. Obětované jídlo 
je pak prasádam, přičemž i jeho přijímání má svá pravidla. Nejprve se odříkává 
modlitba, přijímá se pouze v sedě a pouze pravou rukou. Jídlo nesmí obsahovat 
žádné maso ani vejce, dále také neobsahuje česnek ani cibuli, protože jsou dle víry v 
kvalitě vášně, a houby, protože jsou v kvalitě nevědomosti.                                       
Základní potravinou je mléko a kvůli tomu jsou krávy v Indii posvátné a uctívané 
jako "naše matky". Jídlo většinou obsahuje zeleninu, rýži, luštěniny a koření, chléb 
v podobě různých placek. Typické jsou také různé druhy sladkostí (barfi, kokosové 
kuličky ze sušeného mléka, halva atd) a nápojů (jogurtový nápoj lassí, zázvorový čaj 
apod.)                                                                                                                                   
Jídlo hraje opravdu důležitou úlohu v hnutí Haré Kršna, možná právě proto, že 
kompenzuje členům odříkání v jiných oblastech života. 

3.1.10 Veřejné aktivity 

 Počet aktivních členů Haré Kršna dosahuje po celém světě desetisíce a je to asi 
jedna z nejviditelnějších alternativních náboženských organizací. Za účelem 
zviditelnění se pořádají pravidelné sankírtanové průvody. Sankírtan znamená 
průvod oddaných za zpěvu Mahámantry či písní oslavující Kršnu a jeho společníky. 
Toto veřejné zpívání má očišťující funkci i pro posluchače a z tohoto důvodu oddaní 
průvody pořádají.                                                                                                              
Někdy můžeme potkat i větší kršnovské průvody s voly, taženými ozdobenými 
vozy. Jedná se o tzv. pádajátru, při níž se božstva ukazují světu. některé pádajátry 
jsou malé, jiné mohou putovat i několika zeměmi. 

3.1.11 Haré Kršna v Čechách 

 Hnutí Haré Kršna v Čechách působí veřejně od listopadového převratu v roce 1989. 
Historie ISKCONu je však již o něco delší. Již v 70. letech zazněla slova 
Mahámantry díky populární písni George Harrisona "The Hare Krishna Mantra". V 
této době sem přijíždělo několik oddaných ze zahraničí, kteří s sebou přiváželi 
anglicky psanou literaturu, později i české překlady Prabhupádových knih. V 
polovině 80. let se zde začala formovat malá skupina českých oddaných. V roce 
1986 začínají v Pardubicích s nedělními programy a v roce 1988 se pokusili o 
komunitní život na hospodářském statku u Ústí nad Orlicí. Toto jejich úsilí bylo 
pečlivě sledováno Státní bezpečností, nicméně komunita vydržela až do listopadové 
revoluce.                                                                                                                            
Aktivity na veřejnosti začaly až po roce 1989. První středisko hnutí se stalo z bytu 
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Na hrázi, který vlastnili oddaní. Později vzniklo středisko v Praze-Modřanech 
nazvané Centrum pro védská studia, jehož posláním byla především distribuce 
knih, přednášky, semináře a hostiny. V roce 1993 pak centrum přesídlilo do Jílové 
ulice v Praze 5, kde nyní oddaní žijí. V Praze můžeme najít také vegetariánské 
restaurace Góvinda, kde se pořádají také přednášky či kurzy vaření. 

 Nejpopulárnějším střediskem hnutí Haré Kršna je tzv.ekologická farma Kršnův 
dvůr  poblíž Benešova, která byla opravena a přizpůsobena pro život komunity z 
původně staré hospodářské usedlosti. Ekologické farmy jsou jedním ze základních 
stavebních kamenů ISKCONu. Skoro v každé zemi, kde ISKCON působí, vznikají 
vesnické komunity, které se snaží o maximální ekonomickou soběstačnost a žijí z 
toho, co si sami vypěstují.                                                                                            
V  Čechách zatím existuje pouze tato jediná farma Kršnův dvůr, která čítá kolem 
dvaceti členů a obdělává 35 hektarů půdy, přednost dávají lidské a zvířecí síle. Tato 
farma je otevřena pro veřejnost; zvláště v neděli a na významné svátky se pořádají 
vegetariánské hostiny s programem, které jsou volně přístupné a zájemci zde mohou 
zůstat i delší dobu, pokud jsou ochotni přizpůsobit se zdejšímu životu. 

 Farma byla  v mnohých směrech liberálnější než jak tomu bylo v pražských 
centrech (např. v přijímání členů do komunity), kde zdůrazňovali řád a disciplínu. 
Vedoucí farmy a také její zakladatel byl nakonec usvědčen z vážného porušování 
pravidel a posléze byl z ISKCONu vyloučen. Spolu s ním z farmy odešlo mnoho 
oddaných a počet lidí na statku se zúžil. Řízení takto oslabeného společenství se 
ujali vedoucí z Prahy a život na Kršnově dvoře tím získal jinou atmosféru.               
Nejvýznamnějšími středisky Mezinárodní společnosti pro vědomí Kršny v naší 
zemi je tedy farma Kršnův dvůr, Centum pro védská studia a několik restaurací. 
Mimoto jsou také oddaní rozptýleni po celé republice a na různých místech 
zakládají malá střediska či jen pořádají programy.  Můžeme se s nimi tedy setkat 
také v Ostravě, Šumperku, Prostějově, Plzni, Sokolově aj. městech.  

 Dá se konstatovat, že do ISKCONu vstupují hlavně mladí lidé, nejčastěji se 
středním vzděláním, kteří nebyli vychováni nábožensky, ale najdeme mezi nimi i 
členy s křesťanskou výchovou. Důvody proč lidé vstupují do tohoto hnutí jsou 
různé. Sám mluvčí ISKCONu je rozděluje do čtyř skupin: do první skupiny patří 
lidé, které ke vstupu motivuje vlastní utrpení, druzí hledají materiální zázemí, třetí 
ze zvědavosti a do čtvrté patří ti, kteří skutečně hledají duchovní poznání.                                                
Lidé sem přicházejí a zase odcházejí z různých důvodů a nemalou skupinu také tvoří 
ti, kteří sice opouštějí ISKCON, ale přesto jsou dále věrni čaitanjovskému 
náboženství, jsou to oddaní mimo ISKCON.               

3.1.12 Oddaní mimo ISKCON          

 Hnutí Haré Kršna po smrti svého zakladatele a vůdce Prabhupády nezůstalo 
jednotné. Brzy docházelo k neshodám, roztržkám a rozkolům. K prvnímu došlo 
v roce 1982, kdy se v Anglii od hnutí oddělila skupina kolem oddaného 
Džajatirtha.                                                                                                   
Nejvýznamnější opozicí proti ISKCONu bylo schizmatické hnutí tzv. ritvik ů, jehož 
stoupenci se radikálně postavili proti tomu, jak se po Prabhupádově smrti 
realizovala instituce guruů a začali hlásat, že v hnutí není nikdo, kdo by se mohl 
nazývat skutečným duchovním učitelem. Proto je tedy prý možné nové členy 
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přijímat pouze zástupně, ve jménu Prabhupády. Hnutí ritvik ů je poměrně silnou 
konkurencí Mezinárodní společnosti pro vědomí Kršny, proti níž se silně vymezují 
tím, že ukazují na duchovní nevyzrálost většiny oddaných, které Správní komise 
určila za duchovní učitele. 

 V naší zemi se můžeme setkat i s různými alternativami proudu višnuismu. 
V poslední době se díky dobré propagaci dostává do povědomí organizace s názvem 
„ Institut v ědy o totožnosti – mise Čaitanji“.  Zatímco ritvici odmítají přiznat 
někomu titul duchovního učitele, stoupenci Mise Čaitanji naopak tvrdí, že každý 
Prabhupádův žák se může stát duchovním učitelem se vším, co k tomu 
v hinduistické tradici patří. Každý guru si tak může vytvořit vlastní školu. Hnutí 
Mise Čaitanji je dle svých stoupenců jednou z možností, jak pokračovat 
v Prabhupádově díle. Jeho původce je duchovní učitel, jenž je nazýván svými žáky 
Džagad Guru a je přímým žákem Prabhupády, údajně však nikdy nebyl členem 
ISKCONu. Džagad Guru je v této organizaci uctíván stejně jako Prabhupáda, což je 
pro hnutí Haré Kršna nemyslitelné. Proti ISKCONu se toto hnutí vymezuje tím, že 
nepoužívají tradiční indický oděv a při kírtanu nepoužívají jen indické nástroje, ale 
často třeba i španělskou kytaru nebo i jiné hudební nástroje. Nejnápadnější a 
nejprovokativnější z hlediska ISKCONu je ovšem to, že nezpívají Mahámantru (ta 
je určeno pro soukromí), ale zpívají mantry jiné, a to právě z toho důvodu, aby si je 
nikdo nepletl s hnutím Haré Kršna. Poselství Džagad Gurua u nás šíří malá 
skupinka polských misionářů především formou přednášek, ale zatím zde 
nevytvořili nic, co by bylo srovnatelné s organizací ISKCONu.                                                                  
V poslední době u nás začíná být aktivní další organizace, reprezentující višnuismus, 
která vznikla nezávisle na ISKCONu. Jedná se o organizaci Šrí Čaitanja Sarasvat 
math, jíž založil  „duchovní bratr“ Prabhupády Bhakti Rkšak Šrídhar. Tato 
organizace působila paralelně s Mezinárodní společností pro vědomí kršny a 
náboženská praxe je v podstatě stejná. Za Prabhupádova života byl vztah obou 
organizací přátelský, avšak po jeho smrti rostlo napětí jak uvnitř Prabhupádova 
hnutí, tak i mezi těmito dvěma organizacemi. Nyní se hnutí Šrí Čaitanja Sarasvat 
math stává útočištěm pro mnohé oddané, kteří z ISKCONu odcházejí kvůli 
nesouhlasu s řízením organizace.                                                                                                       
Mnozí se ovšem pokoušejí také o neinstitucionalizované praktikování višnuistického 
náboženství. Vytvářejí se tak různé kroužky oddaných, kteří vystoupili nebo byli 
z hnutí Haré Kršna vyloučeni, přesto ale chtějí dál zůstat věrní Prabhupádovi.                       
V současné době jsou tito oddaní oslovování kazatelem, který přijal při zasvěcení 
jméno Kundalí dása. Je to Ind, žijící v Americe a také je přímým žákem a blízkým 
spolupracovníkem Prabhupády. Dlouhou dobu patřil mezi nejvýznamnější kazatele 
v hnutí, ale ve svých kázáních a později i v publikační činnosti se čím dál tím více 
věnoval negativním jevům v ISKCONu. Především kritizoval chyby v oblasti 
duchovního vedení. Poukazoval na to, že mnozí guruové zneužívají svého postavení 
k ovládání svých žáků místo toho, aby je vedli k pravé svobodě a odpovědnosti za 
vlastní duchovní život. Příčinu všech chyb vidí Kundalí dása v tom, že se hnutí 
vzdálilo duchu Prabhupádovy misie a na jeho místo nastoupily vlastní ambice 
duchovně nevyzrálých členů organizace. V knize „Naše misie“ vyostřil svou kritiku 
duchovního stavu natolik, že nakonec v roce 1995 sám hnutí opouští. Od té doby 
působí jako nezávislý kazatel a dnes dokonce i jako duchovní učitel, který udílí 
zasvěcení. Chování vůdců v hnutí Haré Kršna přirovnává k chování vůdců 
destruktivních sekt a vyslovuje dokonce i názor, že by bylo lepší, kdyby hnutí zcela 
zaniklo. V naší zemi si Kundalí dása získal své příznivce – především z řad 
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bývalých členů Haré Kršna. Vedoucí ISKCONu jsou tím pochopitelně rozhořčeni a 
obviňují ho, že jedná z duchovní pýchy.  

Hnutí Haré Kršna bývá často řazeno k netradičním náboženským skupinám nebo 
k tzv. mládežnickým sektám, proto, že v našem kulturním prostředí nachází ohlas 
především u mladých lidí. Reprezentuje náboženství, jehož tradice sahá až do dávné 
minulosti. Je spojen s kultem Kršny, který byl ztotožněn s kultem Višnuovým a 
který je starý více než 2 tisíce let. Vyznavači višnuistického hnutí uctívají Višnua či 
Kršnu ne jako jednoho z bohů, ale jako osobného Boha s vlastní vůlí a vlastním 
vědomím. Mezinárodní společnost pro vědomí Kršny propaguje indické náboženství 
na Západě. Jeho zakladatel Bhaktivédanta Svámi Prabhupáda jí dal charakter 
konzervativního hnutí, které se snaží maximálně zachovávat i vnější podobu 
indického způsobu života. Prabhupáda usilovně pracoval na budování organizace, 
která šířila „vědomí Kršny“ po celém světě. Nedokázal však určit její organizační 
podobu, a tok po jeho smrti v roce 1977 nastává v hnutí situace, kdy není jasné, kdo 
a jak ji má dále vést. Díky těmto nejasnostem dochází uvnitř hnutí k rozporům, které 
čas od času vrcholí v rozkoly.

5
40 

3.2 Systém Jógy v denním životě ( JDŽ)
6

 

Systém Jógy v denním životě je další registrovanou organizací, která zde působí již 
několik let. Po Praze mají několik center, z nichž ústřední centrum je v Blanické 
ulici na Praze 2. Lidé cvičí hathajógu dále také v pronajatých prostorách, které jsou 
rozmístěny po celé Praze. Jedná se o kursy jógy, které probíhají v pravidelných 
termínech celý rok a stejně jako v jiných kursech si cvičící může zvolit náročnost a 
úroveň své pokročilosti. 41 

 Zakladatelem a ústřední postavou Systému Jógy v denním životě je Paramhans 
Svamí Mahéšvaránanda, rodilý Ind, který poté, co procestoval a poznal západní 
svět, začal šířit poselství jógy a upravil ho tak, aby bylo pro Evropany přijatelné. 
Celý systém Jógy v denním životě je vázaný na jeho osobu, je zde uctíván a stejně 
jako v Indii je považován za gurua neboli duchovního učitele.  

Paramhansa svámí Mahéšvaránanda se narodil roku 1946. Z pověření svého učitele 
Paramhansy svámího Mádhvánandy přijel roku 1972 do Vídně a založil zde ášram. Do 
tehdejšího Československa začal dojíždět na pozvání svých zdejších žáků od roku 1973. Za 
25 let svého působení na Západě se mu podařilo rozšířit svůj systém Jóga v denním životě 
kromě Rakouska, České republiky a Slovenska též do Maďarska, zemí bývalé Jugoslávie, 
Německa, Švýcarska, Velké Británie, Kanady, Austrálie a na Nový Zéland. Za světové 
středisko je dnes považován ještě nedostavěný ášram u vesnice Jadan v indickém státě 
Rádžastánu. Centrem hnutí u nás je ášram (Maháprabhudíp satsang) v zámku ve Střílkách na 
Kroměřížsku, kde se konají pravidelné programy. 

 K Mahéšvaránandově duchovnímu poselství se v ČR hlásí Společnost Jóga v denním životě, 
Český svaz Jóga v denním životě i společnost Višva Guru Díp Hindu Mandir. 

                         
 
40 M.Mrázek. Děti modrého boha. Tradice a současnost hnutí Haré Kršna 
 
41 viz.Příloha č.2 
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3.2.1 Jógový ášram Střílky  

 Maháprabhudíp ášram sídlí v areálu zámku a zámeckého parku ve Střílkách, vesnici ležící 
přibližně 20 kilometrů na západ od Uherského Hradiště.  Budova zámku stojí téměř na okraji 
vesnice a kromě jógového centra v ní její obyvatelé provozují ještě obchod s orientálním 
zbožím.   
Ášram (Maháprabhudíp satsang) v zámku ve Střílkách je centrem jógové školy, která se 
nazývá Jóga v denním životě a zároveň je centrem stejnojmenného českého svazu.  Zámek byl 
zakoupen v roce 1994 a na jaře roku 1995 byla zahájena jeho rekonstrukce a první projekty.  
Probíhá zde většina aktivit svazu - mezinárodní semináře vedené osobně autorem systému 
Jóga v denním životě Mahámandaléšvarem paramhans svámím Mahéšvaránandou, vzdělávací 
semináře pro cvičitele, víkendové a týdenní jógové pobyty pro veřejnost, pro rodiče s dětmi, 
schůzky organizátorů z celé republiky, valné hromady svazu a další.  
Systém Jóga v denním životě se vyučuje a praktikuje v mnoha zemích světa. Každý z těchto 
států má svou národní společnost, která je členem mezinárodní organizace Sri Deep 
International Madhavananda ashram Fellowship. Fellowship je nevýdělečná organizace 
založená v roce 1990 se sídlem ve Vídni. Mezi její hlavní aktivity, kromě výuky Jógy v 
denním životě, patří úsilí o spolupráci, toleranci a úctu mezi náboženstvími, kulturami a 
národy a šíření myšlenky míru na celé planetě. Dále se zabývá ochranou životního prostředí a 
humanitární pomocí.  Centrální ášram je ve městě Jaipur v indickém Rádžasthánu, kde 
příznivci tohoto systému provozují také několik humanitárních a ekologických projektů 
Zájemci o toto učení bývají po úvodních cvičeních pozváni na satsangy (sezení s Mistrem), 
při nichž poslouchají východní moudrost, zpívají bhadžany (indické oslavné písně) a zvykají 
si na prasad (posvěcené, obětované vegetariánské jídlo).  Okolní skupina oddaných je může 
jemně manipulovat k úctě k Mahéšvaránandovi (poklona před jeho fotografií) a časem i k 
přijetí osobní mantry od tohoto gurua a třeba i k velmi osobnímu vztahu k němu, vyjádřenému 
obvyklou zdrobnělinou „svámidži“.  Stane-li se zájemce jeho žákem změní svůj způsob 
života: prochází očišťovacími i jinými obřady, přijme duchovní jméno, slaví indické svátky, 
vybuduje domácí oltář, změní způsob oděvu, denně džapuje (přeříkává mantru) několik kol 
mály („růžence“) apod.  
 
3.2.2 Život v ášramu 
 
 V Maháprabhudíp ášramu ve Střílkách žije průměrně kolem 20 lidí,  ovšem tento počet je 
proměnlivý.  Stejně tak proměnlivá je i délka pobytu, která u některých dosahuje doby 
několika let.  Co se týče stáří obyvatel, bývají zde zastoupeny všechny věkové kategorie, od 
mladých (samozřejmě plnoletých) až po důchodce.  Jsou zde muži i ženy, ovšem nejsou zde 
povoleny partnerské vztahy.  Mezi další pravidla života v ášramu patří 1) zákaz přinášení a 
požívání drog, včetně alkoholu a cigaret, 2) zákaz přinášení zvířat, 3) vegetariánská strava, 4) 
třídění odpadu aj.  Hlavní náplní běžného dne je zde práce.  Každý obyvatel ášramu přispívá 
na svůj pobyt tak, aby se pokryly základní výdaje na stravu a ubytování (průměrně 2000 – 2 
500,- Kč).  Pracovní příležitosti nabízí samotný zámecký areál, který vyžaduje stálou údržbu j 
budov, přilehlého anglického parku a ovocného sadu.  Kromě toho se obyvatelé také snaží o 
částečnou soběstačnost v produkci ovoce a zeleniny. 
 

"Snažíme se hlavně o biohospodářství.  To znamená, že co tu pěstujeme tak pokud možno bez 
jakýchkoliv chemikálií. Používáme přírodní hnojiva. Ale soběstační úplně nejsme, suroviny 
ještě dokupujeme. Nemůžeme pěstovat úplně všechno, na to tady nemáme kapacitu a ani to 
není naše hlavní zaměření." (průvodkyně, rozhovor Střílky) 
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 Kromě práce je součástí každého dne v ášramu ranní a večerní program, který je tvořen 
meditací a individuálním cvičením.  Pracovním dnem zde bývá vlastně i sobota a neděle, 
jelikož o víkendech přijíždějí lidé na různé programy.  Musí pro ně tedy samozřejmě být 
připravené zázemí.  Tyto programy jsou obvykle tvořené různými přednáškami, cvičeními a 
dalšími aktivitami, které souvisí s jógou.  Kromě snahy o duchovní rozvoj, je hlavní náplní 
života v ášramu pomoc druhým.  Ta se především projevuje v uskutečňování humanitárních a 
ekologických projektů v Indii. 
 
"Hlavní náplň nás všech je tady pracovat pro druhé. To je vůbec hlavní motto, myšlenka 
každého ášramu.  Ono je to vůbec v tom slově ášram obsažené, že tam člověk přichází pro to, 
aby pracoval pro ostatní, ale současně v tom ášramu pracujete taky sám pro sebe v tom 
dobrém slova smyslu.  Jako na tom, aby člověk nějak zhodnotil, zlepšil kvalitu svého života a 
skrze to zkvalitnění mohl lépe zase sloužit druhým - takže ono je to tak krásně propojené, že 
vlastně když já se stanu lepším, tak taky moje skutky jsou pak lepší, pak jsem schopná taky 
lépe porozumět každému a jsem schopná třeba pomáhat."  (průvodkyně, rozhovor Střílky) 
 
Víkendové semináře jsou nabité různými programy a nejvíc lidí jezdí právě na ty, kde je 
možné osobní setkání se Svámidžím. 41 
Na základě těchto zkušeností byl utvořen dotazník pro lidi, kteří jógu praktikují a jsou vesměs 
členy organizace Jóga v denním životě: 
 
3.2.3 Dotazník k práci, nejen na téma jóga v denním životě 
 
      1) Žijete v zemi, kde je tradiční vírou křesťanství. Oslovilo Vás nějak? 
      2) Čím Vás přitahují východní směry? Které konkrétně? 
      3)  Co Vás přivedlo k JDŽ: Jak dlouho a jak často ji praktikujete a jaká je vaše role v ní 
      4)  Jak je pro Vás důležitá úloha mistra ve Vašem životě (konkretně Svámidžího)? Jaký  
k němu máte vztah? 
      5)  Žijete podle nějakých zásad (asketicky)? 
      6)  Co Vám cvičení jógy dává? Věříte v nalezení smyslu svého života skrze ni? 

7)  Byl/a jste někdy v Indii? Chystáte se tam? 
8)  Navštívil/a jste ášram ve Střílkách? Zkušenosti, rozvrh dne, zážitky      
9)  Věříte v Boha? 
10) Jaký je Váš názor na to, že lidé hledají mimo rámec křesťanství? V čem vidíte 
odlišnost východních směrů? 

 
Roman, 30 let , Analytik simulačních a řídících teplárenských systémů,                      
absolvent Fakulty a jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT 

 
1) Je to první náboženství, na které člověk narazí, takže jsem se tím nějakou dobu zabýval, ale 
i když k tomu člověk přistupuje s jistou tolerancí, tak tradiční křesťanství, jak je dnes 
chápáno, mě spíš moc neoslovuje, a s postupným poznáváním jiných náboženství a 
duchovních směrů bych řekl, že mi nemůže nabídnout vlastně nic. 
 
2) Buddhismus, hinduismus, ale bez nánosů různých pověr a lidových tradic, základní 
myšlenka islámu (oddanost). Tyto duchovní proudy mě zaujaly především proto, že nejsou 
jen teoretické, ale dávají také nástroje, jak na sobě pracovat. Jsou neuvěřitelně tolerantní, 

                         
41 viz.Příloha č.3 



 39 

nedogmatické a dynamické, rezonují s mými vlastními pocity a myšlenkami. 
 
3) K JDŽ jsem se dostal přes kamaráda, protože mi tenhle systém přišel nejpropracovanější ze 
všech u nás dostupných. Jógu cvičím 2,5 roku. Mám období kdy cvičím denně, někdy 
dlouhou dobu vynechám. Svou roli v JDŽ bych definoval asi jako cvičenec. 
 
4) Úloha mistra v mém životě má několik rovin; a) je úžasné, když vím, že se systém necvičí 
podle pouhých dohadů nad knížkami, jejichž autoři jsou nedostupní, ale že je tu člověk, který 
může podat zasvěcený výklad i v současnosti a cvičitelé se na něj mohou obrátit v případě 
nejasností; b) jóga je směr především duchovní a velmi málo lidí je kompetentních v této 
oblasti, proto je osoba způsobilého mistra důležitá (i když ne nezbytná) pro ty, kteří chtějí jít v 
józe hlouběji; c) v indické tradici je důležitá vazba mistr-žák, bohužel v evropské kultuře to 
bývá automaticky považováno za něco nebezpečného, k nedorozumění může dojít zejména v 
různých projevech úcty, když někdo pronese modlitbu před oltářem s mistry, pokloní se nebo 
pozdraví Svámídžího tradičním hinduistickým pozdravem, je to mnohými chápáno jako 
projev nebezpečné osobní závislosti, ale ve skutečnosti je to modlitba jako každá jiná nebo 
prostě projev vděku lidem, od kterých tento systém jógy pochází a je ve formě, která je pro 
nás nezvyklá ale odpovídá tradici lidí, kterým se tato úcta projevuje, takže tyto obyčeje jsou 
spíš "civilní slušností" než "náboženským projevem"; d) další důležitý prvek: schopnost uznat 
nad sebou autoritu (třeba mistra) je důležité - ale ne pro mistra - ale pro žáka, aby se učil 
pokoře a úctě, což mu velmi pomůže v duchovním úsilí: bez pokory a úcty (k čemukoliv) je 
ostatní úsilí k ničemu, protože bude sloužit k egoistickým cílům, takže ta úcta by byla důležitá 
i v případě, že objekt úcty by byl někdo kdo si ji ani nezaslouží .Osobní vztah ke Svámídžímu 
chápu jako úctu k někomu, kdo dělá náročnou a záslužnou práci, a také cítím náklonnost k 
jeho smyslu pro humor a moudrým slovům, která se často týkají problémů, které zrovna 
řeším.. těžko lze mít negativní postoj k někomu, z koho cítím moudrost a porozumění.  
 
5) Nežiji nijak asketicky 
 
6) Cvičení jógy mi pomáhá v poznání sebe sama, spokojenosti a radosti. Věřím   v nalezení 
smyslu života skrze jógu,ale chápu ji velice komplexně: krásná hudba je jóga, láska je jóga, 
mír je jóga, cvičení do toho samozřejmě patří taky. 
 
7) V Indii jsem nepobýval a nechystám se. Zajímá mě indická historie, ale není mi blízký 
současný způsob indického života. Jóga se sice vyvinula v Indii, ale rozhodně je univerzální a 
ne indická; všechny indické kulturní nánosy, zvyky a tradice jsou víceméně zbytečné, je 
možné je studovat, ale ne je automaticky přebírat nebo zbožšťovat vše co je indické; 
vyzkoušet si žít chvíli v Indii je sice zajímavé, ale asi stejně zajímavé jako život v jiných 
exotických zemích 
 
8) Ve Střílkách jsem byl již několikrát, jen jednou na celý týden. Šlo o silné zážitky, nové 
poznatky, nové otázky, fyzicky velmi intenzivní cvičení a smysluplně nabitý obsah dne, 
výborné jídlo. Celé místo dokáže obnovit chuť do života a zklidnit případné negativní emoce, 
s kterými tam člověk přijíždí 
 
9) V Boha věřím. 
 
10) Důvodem je v podstatě zrada původních Ježíšových myšlenek jeho následovníky, snaha 
církve nutit lidi k pokryteckému "přijmutí víry" místo k jejímu upřímnému pochopení a 
rozvíjení, neschopnost církve uznat možnost poznání boha přímo a ne skrze ni, netolerance, 
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dogmatismus a nesprávný výklad původních myšlenek; co je u mě obrovský paradox je, že k 
pochopení, že Ježíš byl skutečný Bůh, mě dovedla právě východní filozofie a jóga, nikoli 
křesťanství, není to k smíchu? 

 
 

Filip Brada, 23 let, student VSE 
 
1)Žijete v zemi, kde je tradiční vírou křesťanství.Oslovilo Vás nějak? 
Křesťanství mě oslovilo v minulosti, moje matka je křesťanka. Nicméně mě nikdy nenutila 
křesťanskou víru přijmout. Nikdy jsem však nebyl pokřtěný. Respektuji toto náboženství, i 
když mi toho moc neříká. 
 
2) Čím Vás přitahují východní směry? Které konkrétně? 
Přitahuje mě buddhismus, hinduismus a jóga jako zastřešující symbol všech náboženství. 
Východní směry mi osobně přijdou více praktické, i když pro Evropana méně pochopitelné.  
 
3) Co vás přivedlo k JDŽ: jak dlouho a jak často ji praktikujete a jaká je vaše role v ní? 
 K JDŽ mě přivedli kamarádi. Před tímto systémem jsem se seznamoval s jógou cvičenou 
panem Poláškem, která vycházela ze Svámidžího systému. JDŽ praktikuji třetím rokem. Svou 
roli v JDŽ bych popsal jako cvičenec, co občas pomáhá s administrativou.  
 
4) Jak je pro Vás důležitá úloha mistra ve Vašem životě (konkretně Svámidžího)? Jaký k 
němu máte vztah? 
V současné době musím přiznat, že úloha Svámidžího v mém životě není tak silná, jako byla 
tak před půl rokem. Obecně ale přiznávám, že je potřeba nějaké autority, která dokáže 
člověku v jeho duchovním vývoji hodně pomoci. Svámidží,  dle mého názoru, tuto úlohu 
splňuje a s láskou ji plní. Osobně jsem se však od něj dost odklonil, hledám teď sám v sobě. 
 
5) Žijete podle nějakých zásad (asketicky)? 
Nejím maso a vajíčka 
 
6) Co vám cvičení jógy dává? Věříte v nalezení smyslu svého života skrze ni? 
Dříve (na začátku praktikování jógy) jsem józe dával daleko hlubší smysl, nyní mi dává 
hlavně zdraví duševní a fyzické. Věřím, že skrze jógu smysl života lze nalézt nejsnadněji. 
 
7) Pobýval jste někdy v Indii? Chystáte se tam? 
Nepobýval a zatím se tam nechystám. 
 
8) Navštívil jste ášram ve Střílkách? Zkušenosti, rozvrh dne, zážitky 
V létě jsem tam strávil svůj první týden. Měl jsem štěstí, že jsem jel s kamarády, a tak to pro 
mě nebyl, až tak velký šok. Člověk si na tu atmosféru a energii musí zvyknout a díky 
kamarádům jsem na to byl více připraven. Největší zážitek jsem měl ze Svámidžího, když 
jsem poznal na vlastní kůži, co s člověkem dokáže udělat.  
 
9) Věříte v Boha? 
Věřím. 
 
10) Jaký je Váš názor na to, že lidé hledají mimo rámec křesťanství? V čem vidíte odlišnost 
východních směrů? 
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 Křesťanství prostě nevyhovuje každému, stejně jako buddhismus. Každý hledá to své. Pro 
mne je velmi důležité, aby jakékoliv náboženství bylo tolerantní k jiným. Aby nenásilnou 
cestou prosazovalo svoje myšlenky dobra. Tohle mi u křesťanství chybí. Nechci se pouštět do 
analýz, protože s křesťanstvím nemám dostatek zkušeností. 
 
Vítek Dejdar, 26 let,  student VŠE v Praze 
 
 1) Oslovila mě postava Ježíše. Křesťanství jako instituce mne oslovilo 
daleko méně. 
 
2) Tyto směry mě přitahují především svou tolerancí - narozdíl od Evropy a Ameriky tam    
neplatí, že kdo nejde s námi jde proti nám. Lidé tam jsou natolik skromní, že uznávají, že 
pokud oni sami mají nějaký náhled na fungování světa, tak můžou být i jinak (více či méně 
nebo prostě jinak) vyspělé bytosti s jiným (rovněž správným) pohledem. A také mě přitahují 
svou původností, ortodoxností. 
Jsou to většinou směry neskonale starší než je křesťanství, a přitom 
jsou tam myšlenky přinejmenším podobné (ne-li dokonce lépe formulované a ucelenější). 
 
3) K JDŽ mě přivedla snaha zlepšit si zdraví a srovnat záda. Moje role v JDŽ zatím žádná 
není; nejsem momentálně členem této společnosti. Nicméně do budoucna plánuji stát se jejím 
cvičitelem. 

 
4) Svámídží je pro můj život velmi důležitý - vždyť je to můj 
Mistr. 
Jeho slova jsou určující v tom, jak se snažím žít a kam mám směřovat. 
 
5) Snažím se žít podle zásad - hlavně tak, abych nikomu zbytečně 
neubližoval a to žádným způsobem.. 
S některými zásadami uvnitř bojuji, jiné se dodržují snadno - tak je 
to u každého. 
 
6) Cvičení jógy mi dává pocit, že někam směřuji, stejně jako pocit zdraví. 
Ano, mám pocit, že skrze ni naleznu smysl života. 
 
7) V Indii jsem dosud nebyl, ale určitě se tam hodlám podívat. Zatím 
není kvůli škole čas. 

 
8) Ano, byl jsem ve Střílkách. 
Docela mi to tam vyhovuje. Program se Svámídžím tam v žádném případě není pro veřejnost; 
pro "normálního" člověka je to prostředí (a chování lidí) přinejmenším překvapivé a nezvyklé. 
 
9) Určitě v Boha věřím 
 
10) Odlišnosti v podstatě neexistují. Ne v učení - horší už je to s 
jeho aplikacemi v životě. Východní náboženství jsou (pokud nemluvím o Islámu) původnější 
než křesťanství, a také podávané mnohem lepší a nenásilnou formou. 
Východní kazatelé se většinou netváří, že jejich víra je to, co by 
mělo ovládat svět. 
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Lenka krej čová, 27 let, recepční 
 
1) Určitě mě křesťanství ovlivnilo v mnoha směrech, ale nevybrala jsem si ho jako svojí 
stěžejní cestu. Také z něho čerpám. V Ježíšových slovech a skutcích je hodně moudra a 
pravdy. 
 
2) I když v dnešní době vnímám velký zájem především mladých lidi o východní duchovni 
směry, tak nemohu říct, ze by mne osobně nějak více přitahovali. Je pravda, ze v nich 
nacházím více odpovědí na otázky, více prostoru pro duchovni vývoj, ale zároveň zjišťuji, ze i 
v křesťanství je tato možnost otevřená. Problém vidím spíše v tom, ze ji není tak jednoduché 
odkryt, protože se do čistého učení Ježíše Krista za několik staletí zásadně zapojovala a stale 
zapojuje někdy hodně zkostnatělá církev. 
 
3) K JDŽ mne přivedla chuť poznat na sobe účinky jógových ásan I když jsem byla a stále 
jsem aktivní sportovkyně, tak jsem byla zvědavá na trochu jiný “tělocvik” a jeho vliv na mne. 
Současně mne začala zajímat cela jógová filozofie a její duchovni část, poznávala jsem její 
dokonalost a uvědomila jsem si, že je to komplexní cesta pro získání nejen fyzického, ale i 
sociálního, duševního a duchovního zdraví. 
Jógu praktikuji asi 5 let a z toho intenzivně 2.roky. Jsem pravoplatnym členem teto 
organizace. 
 
4) Role učitele je v mém životě velmi výrazná. Přijal mne jako svého žáka a já přijala jeho 
jako svého duchovního učitele, Mistra, který mne vede k duchovnímu poznáni.. 
Uvědomuji si, ze v dnešním západním světě je vztah “žák – mistr” často nepochopen nebo 
vykládán špatně. Prameni to možná z naší kultury, která je postavena (a tim klade velký 
důraz) na prosazovaní vlastni individuality, neuznávání autorit v osobních vztazích a vnímání 
těchto vztahu jako zneužívání, potlačování osobnosti, vedení k nesvobodě atd. Nejsem 
schopna doložit tolik argumentu, abych všem lidem tento druh vztahu vysvětlila (ani nemam 
potřebu se o to pokoušet), jen vyjadřuji svůj pohled na věc a to je ten, ze věřím, ze mne můj 
duchovni Mistr vede k poznání pravé skutečnosti, k poznání Boha. 
 
5) Každý žijeme podle určitých zásad. Teď už jen rozlišit, kde jsou hranice asketismu a kde 
normálního (běžného) způsobu chování, což může být velmi individuální pohled. 
Snažím se v životě řídit více pravidly, obecně by se dalo shrnout do zásad: “neubližovat žádné 
živé bytosti, žít plnohodnotným životem, hledat Pravdu, Boha, poznávat sebe, pomáhat 
ostatnim, konat dobro”. Myslim, ze mé zásady jsou téměř shodné s křesťanským desaterem. 
Snažím se toto vše max. uplatňovat v běžném životě. Asketicky nežiju, ale je možné, že z 
pohledu některých lidí jsou mé zásady extrémní, např. vegetariánství. Já je ovsem za extrémní 
nepovažuji.  
 
6) Kromě fyzického zdraví mi jóga ukazuje zcela jasnou cestu, způsob, diky kterému se učím 
poznávat a vnímat sama sebe, analyzovat své chování, myšlení, jednání a zároveň cítím, jak 
mne vnitřně mění (v tom nejširším slova smyslu), jak se mi rozšiřují obzory chápání druhých, 
jak vnímám skutečnosti kolem mne i v sobe jinak. Jóga není smyslem života, ale je to 
dokonalý nástroj, diky kterému smysl života můžeme najit.  
 
7) V Indii jsem nikdy nebyla, ale rada bych se tam někdy v živote podívala. Vnímám ji jako 
velmi duchovni zemi a i když zastávám názor, ze člověk by mel hledat bohatství uvnitř sebe 
(nepotřebuje k jeho nalezeni procestovat svět), tak presto toužim najit inspiraci a podívat se na 
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místa, která maji velmi silnou duchovni energii, stejně tak poznat lidi, kteří žijí výrazně 
odlišným způsobem života a kteří prý maji v srdcích více klidu, míru a štěstí. 
 
8) Ano, do ášramu ve Střílkách jezdím pravidelně na víkendová setkaní se Svámidžím nebo 
na letní semináře. Je to velmi krásné místo, kde je člověk více otevřen sám sobe a má možnost 
více rozjímat nad životem, přichází na odpovědi na své otázky apod.  
Program bývá různý, ale většinou se skládá z meditaci, cvičení, modliteb, zpívání manter, 
bhadžanů, povídání, přednášek. Člověk zde načerpá mnoho energie, sily a inspirace. 
 
9) Ano. 
 
10) Nejsem teolog ani odborník na různá náboženství ale z mého malého pohledu je Pravda 
obsažena ve většině duchovních směrů stejná. Jóga mi například v hodně ohledech pomohla 
pochopit křesťanství a některé jeho aspekty. Proto najednou vidím jakousi jednotu. Také mne 
napadá ještě jedna spojitost. Jóga se dělí na několik cest, diky kterým člověk může duchovně 
růst. Je to např. cesta nezištné služby k druhym, cesta poznávání sebe sama diky meditacím, 
cvičením, disciplíně, cesta oddanosti k Bohu apod. Když se zamýšlím nad křesťanstvím, tak 
zde vidim jednu hlavni cestu a tou je “Bhaktijoga” – neboli cesta oddanosti k Bohu. Křesťané 
se modli k Ježíšovi jako ke svému Spasiteli, který je vede životem, dává jim silu, lásku, mění 
je. Na druhou stranu např. buddhismus je více o cestě poznávání a  studování sebe sama, což 
více vyhovuje mentalitě dnešního člověka. Dnes jsme vychováváni k více aktivnímu přístupu 
ke svému životu, proto pro mnohé hledající není dostatečně uspokojující cesta skládající se z 
“pouhého” modleni, prosení a odevzdaní se Bohu. 
  
Sama jsem se zamýšlela nad těmito otázkami a jelikož jsem byla jistou dobu členem Jógy 
v denním životě, vyjádřila jsem se k dotazníku také. 
 
 Iveta Nykodýmová, autorka textu, 23 let, studentka Jaboku 
 
1)Źijete v zemi, kde je tradiční vírou křesťanství. Oslovilo Vás nějak? 
Na křesťanství je mi blízká jeho původní podoba, postava Ježíše Krista a jeho filosofie. Co se 
týče celkového uspořádání v církvi, k tomu zaujímám spíše kritický postoj. Nikdy jsem do 
žádného církevního společenství nepatřila a ani mě to nepřitahovalo. Hledala jsem už 
zpočátku jinde a je pravda, že až nyní, po studiu jiných náboženství, i díku studiu na Jaboku, 
jsem začala vnímat a chápat jeho hlubší smysl. 
 
2) Čím Vás přitahují východní směry? Které konkrétně? 
Východní směry mě přitahují se svým důrazem na duši člověka. Z počátku mě velmi 
přitahoval buddhismus, líbila se mi nauka o neubližování živým tvorům apod. Taky jsem se 
sama chtěla zbavit jistých vlastností, strachů a problémů. Buddhismus nejlépe odpovídal na 
mé potřeby. Nyní mě oslovuje spíše hinduismus jako takový, protože jsem měla možnost se 
setkat s timto náboženstvím více. 
Východní filosofie jde přímo ke zdroji, pojmenovává iluzi a zná člověka do nejmenšího 
detailu, oproti tomu západní filosofie se zabývá spíše Bohem a vztahem k němu z hlediska 
trestu a odpuštění, což mi na můj vkus připadá moc přísné. 
 
3) Co vás přivedlo k JDŽ: jak dlouho a jak často ji praktikujete a jaká je vaše role v ní? 
 Byla to touha po tom cvičit jógu, zbavit se svých stresů a neurotických návyků 
prostřednictvím cvičení. Už jako malá trpím ekzémem a jsem alergik, možná jsem touto 
cestou  chtěla pomoci sama sobě. Chodila jsem do JDŽ  s přestávkami dohromady rok a pul, 
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přičemž dnes již praktikuji cvičení zřídka. 
 
4) Jak je pro Vás důležitá úloha mistra ve Vašem životě (konkretně Svámidžího)? Jaký k 
němu máte vztah? 
 Role mistra je pro mě velmi důležitá, i když zde konkrétně nemám na mysli Svámidžího  
Mistr je mým prostředníkem k bohu. Když mám strach, nebo si něco přeji, myslím na mistra. 
Je to slunce ve mně, na které se obracim a které se mi připomíná skrze něj. Je to můj 
ochránce,  můj otec. 

 
5) Žijete podle nějakých zásad (asketicky)? 
Zříkám se jedení všech živočišných produktů až na mléko. A jistý čas jsem měla sklony i k 
sexuálním půstům.  
 
6) Co vám cvičení jógy dává? Věříte v nalezení smyslu svého života skrze ni? 
 Věřím, že jóga člověku pomáhá a že je pro nás velmi prospěšná, jak fyzicky tak psychicky.  
Sama jsem spíš  zaměřena směrem bhaktijogy. Věřím, že může dát člověku smysl života, ale 
chce to naprosté odevzdání se a pokoru. Málokdo dojde na této cestě daleko, ale za každou, i 
jen nepatrně osvětlenou duši, můžeme v dnešní době děkovat. 
 
 7) Pobýval/a jste někdy v Indii? Chystáte se tam? 
Nebyla, chystám se tam jet příští rok alespoň na půl roku. Zatím znám jen zážitky z vyprávění 
jiných cestovatelů, kteří se do Indie pravidelně vracejí. 
 
 8) Navštívil/a jste ášram ve Střílkách? Zkušenosti, rozvrh dne, zážitky 
Střílky jsem navštívila jednou na víkendovém semináři v době, kdy zde v Čechách zrovna 
pobýval Svámidží. Celý víkend jsme vstávali kolem 5. hodiny ráno na meditace a cvičení, 
poslouchali přednášky a jedli výborné vegetariánské jídlo. Muži a ženy byli od sebe striktně 
odděleni. Ášram byl plný různých lidí, ale atmosféra byla velmi přátelská a příjemná.  Setkání 
se Svámidžím bylo asi nejsilnějším zážitkem z celého víkendu. Měl přednášku a odpovídal 
lidem na dotazy. Také jsme s ním tiše meditovali. Bylo to nezapomenutelné. Od té doby jsem 
Střílky nenavštívila. Možná v budoucnu. 
 
9) Věříte v Boha? 
Cítím ho, že je, ale také to, že ho zatím nedokážu poznat celého.Vidím ho zatím jen skrze 
přírodu,  Matku zemi a skrze pár lidí, kterými září. Cítím lásku, ale celé jeho tajemství 
neznám. 
 
10) Jaký je Váš názor na to, že lidé hledají mimo rámec křesťanství? V čem vidíte odlišnost 
východních směrů? 
Mnozí mi na tuto otázku odpověděli, že jim křesťanství nedává přesně to, co hledají. Já se 
domnívám, že zde do jisté míry zevšednělo (také tím, že se v mnohém nedokázalo oprostit od 
zažitých názorů), že lidi nyní přitahuje jiný přístup a mají chuť něco nového vyzkoušet. Skrze 
východní směry často najdou i cestu ke křesťanství, což se mi zdá velmi pozitivní. Odlišnost 
východních směrů vidím především v tom, že je zde nepřeberné množství proudů a technik, z 
kterých si člověk může vybrat ten, jenž mu nejvíce vyhovuje. 
 
25.11. 2002 byla společnost Jóga v denním životě registrována v rejstříku registrovaných 
církví a náboženských společností pod názvem Česká hinduistická náboženská společnost 
se sídlem v Zámecké ulici 202 ve Střílkách. 
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3.3 Hudební skupina Sangam 

 Hudební skupina Sangam není žádnou organizovanou skupinou členů, který by byla 
nějak výrazná či znatelná v pražském povědomí. Její členové působí spíše soukromě 
a nenápadně ve svých domovech. Tato hudební skupina čítá několik nadšenců (3-10 
členů), kteří se považují za žáky šrí Dévraha Báby, k jehož učení se dostali za 
svého pobytu v Indii, prostřednictvím svého učitele Dévdáse Ten je přímým žákem 
šrí Dévrahá Báby. V ášramu Dévdáse strávili několik měsíců během svého pobytu 
v Indii a vše, co se zde naučili, nyní praktikují v Čechách, jak ve svém soukromí, tak 
na veřejnosti prostřednictvím svých koncertů. V Indii také přijali „nová“ indická 
jména: Surya, Madhusúdán, Dípálí a Šubham. 

Všichni členové hudební skupiny Sangam uctívají Dévdáse a šrí Dévrahá Bábu. 
Zde v Praze zpívají bhadžany, které je Dévdás v Indii naučil a k tomu používají 
tradiční indické nástroje: harmonium, činely a bubny. Pravidelně pořádají malé 
večírky v čajovnách a klubech a jsou zváni na různé festivaly (např. na duchovní 
festival Miluj svůj život, na benefiční koncerty a jiné akce). Zpívají zadarmo a za 
svůj zpěv přijímají pouze malé občerstvení. V čajovnách po Praze se prvidelně 
scházejí zazpívat si za doprovodu bubnů, činelů a harmonia. Texty se rozdávají na 
místě, jsou  jednoduché (složené ze 2  více slok), ale některé mohou být i delší až 
dlouhé (3-4 stránky). Jedna píseň (bhadžan) trvá vždy nejméně 15 minut, aby se 
docílilo hlubokého prožitku opakováním textu, který vypadá přibližně takto: 

 
          Om kali om mata durga devi namo namah // 
                              Sakti kundalini jagadambe mata // 
 
                               Ó Kálí,ó Matko, Bohyně, Durgo, 
                                 Šakti, Kundaliní, Matko světa, 
                                  Znovu a znovu se Ti klaním. 
Nebo:      
 
                                He siva sankara he mahesvara // 
                    Sukha kara duhkha hara, hara hara sankara // 
 
  Ó Šivo, blažený, ó Bože veliký,  štěstí činící, smutek ničící, ničící a těšící. 
 

3.3.1 Šrí Dévrahá Bába 

Je na místě představit šrí Devrahá Bábu, duchovního učitele, který je již po smrti a 
který tolik ovlivnil členy hudební skupiny Sangam a díky němuž také skupina 
vznikla. 

Šrí Dévrahá Bába (formálněji Brahmariši Jógírádž Šrí Devrahá Bábá, neformálně 
Bába) byl postavou, kterou v Indii poznali jen někteří šťastlivci, protože žil velmi 
asketicky a mimo nápor masového zájmu. Jeho sádhana patřila mezi klasické - 
přísné a úspěšné. Byl to jeden z mála těch jogínů, kteří šli sice cestou bhaktijógy, ale 
přitom zmapovali i zkušenosti z ostatních cest jógy (radžajóga, hathajóga, 
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karmajóga). Co na něm však bylo nejpřitažlivější bylo jeho srdce plné lásky a 
ochota pomoci každému, kdo o to stáli.                                                                                                                              
Jeho ášramy jsou relativně velké, stavěné jakoby s vizí budoucnosti – jedná se o 
velké pozemky, budovy a málo lidí, žijících uvnitř. Samotný Dévrahá Bába bydlel 
vždy na vyvýšené dřevěné konstrukci, kde měl jednu větší místnost a verandu. 
Veranda sloužila pro styk s veřejností a místnost pro všechny ostatní účely. Od 
návštěvníků nikdy nepřijímal nic, kromě ovoce, jedlých kořínků a květin (které však 
také po chvíli rozdal). Od majetných stoupenců několikrát během svého života přijal 
prostředky na budování ášramů. V ášramu konali sádhanu jeho vybraní žáci, a 
pravděpodobně místa pro šramy vybíral tam, kde věděl z vlastní zkušenosti, že je to 
optimální místo pro sádhanu. Často jsou to místa, kde žili dříve staří jogíni (např. 
Bhagdevari). 

3.3.2 Proč název sangam? 

Sangam je prastarý název pro soutok tří posvátných řek. Kalné Gangy, průzračně 
modré Jamuny a mystické Sarasvatí. Dvě viditelné řeky se stékají a dál plynou jako 
řeka Ganga. Mystická Sarasvatí ústí údajně mezi rameny obou řek. To je také místo, 
které vyhledávají miliony poutníků. Říká se, že proud řek z každého sejme hříchy a 
odnese je pryč. Stačí se akorát ponořit ve správný den. Hinduisté věří, že se v Ganze 
očistí a narodí v příznivějších podmínkách. Očista jim pomůže uspíšit řetěz 
nepříjemných reinkarnací i pozemských peripetií a ztotožní se co nejdříve s 
nejvyšším božstvím, s absolutnem. Zde, na tomto místě, si jsou všechny indické 
kasty rovny. 

3.3.3 Počátky aktivit  

Zpočátku se tato skupina nadšenců scházela každé úterý ve Vězeňské ulici, kde 
pořádali večírky se zpěvem bhadžanů a vegetariánským občerstvením z indické 
kuchyně. V pokoji, kde se zpívalo, byl vždy umístěn oltář se šrí Dévrahá Bábou, 
ověnčený květinami a vonnými tyčinkami. Bývalo zvykem vždy na večírek donést 
nějakou malou pozornost (čerstvé nebo sušené ovoce, oříšky, květiny), která byla 
určena pro Bábu. Dárky byly nejprve obětovány a posléze rozdány mezi příchozí.                     
Vždy v letních měsících se pak jezdilo po festivalech s indickou kuchyní, kdy jídla 
byla připravovaná přesně podle hinduistických pravidel, tzn. při vaření zákaz 
ochutnávání, dotýkání se vlasů, obličeje, přičichávání, pití, bez použití česneku, 
cibule a hub, a to vše nejlépe za zpěvu manter a bhadžanů.  Jedině tehdy bylo jídlo 
rituálně čisté a poživatelné, když se ještě před podáváním obětovalo Bábovi.  

Zanedlouho se jeden z členů (Súrya) rozhodl koupit statek u Prachatic, kde chtěl žít 
život soběstačného hospodáře a založit zde malou komunitu stejně smýšlejících lidí. 
Tento plán se mu podařilo zrealizovat jen zčásti, jelikož ostatní členové zůstávali 
závislí na práci nebo studiích v Praze. Nicméně statek  se mu podařilo zprovoznit a 
učinit ho obyvatelným po celý rok a po čase se zde začaly  dít  rozličné zajímavé 
programy. Jednalo se většinou o slavení hinduistických svátků (šiva rátrí, ékádáší 
apod.), dále pak cvičení jógy, recitace Bhagavadgíty či jiných náboženských textů. 
Mimo těchto aktivit se zde také uskutečnila návštěva rodilého Inda – jogína Šiv 
Šankara  a v neposlední řadě také návštěva samotného Dévdáse, který sem na 
pozvání zavítal na měsíc v létě roku 2003, z čehož 14 dní strávil na statku u 
Prachatic.  
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3.3.4 Rozhovor  

Petr Duda, Madhusúdán se svou ženou Dípalí později také zakoupili usedlost na 
severu Čech v malé vesničce, kde mají plány vybudovat menší ášram. Madhusúdán 
patří mezi hlavní aktivisty a ve svém soukromém životě žije téměř stejně jako 
pravověrný hinduista. Na základě těchto faktů s ním byl udělán následující 
rozhovor: 

Jak dlouho jste pobývali v Indii?  
Celkem asi 3 roky, vždy na dlouhodobější pobyt. 
 
Jeli jste tam za tím účelem najít si svého učitele? 
Nikoli vědomě. 
 
Proč jste si vybrali právě Dévdáse, čím Vás přitahoval? 
Po pravdě řečeno, žák si nevybírá Učitele, ale jak správně říkáte, 
Učitel si přitahuje žáka svou láskou a milostí. Zavolá si jej k sobě, když 
nastane čas. 
 
Jakou nyní provádíte náboženskou praxi, máte stanovený denní program? 
Např.obětování jídla, slavení různých svátků, modlitby,odříkání....?  
Ano, přesně tak jak říkáte. Nicméně nejedná se o jednotný předpis stejný pro všechny. 
Kdybych Vám vypočítal, co všechno dělám a nedělám, asi byste si pomyslila, že to není nic 
pro Vás. 
 
Jakou úlohu hraje mistr ve Vašem životě?  
Stěžejní. Hlavní roli, chcete-li. S myšlenkou na něj vstávám, s 
myšlenkou na něj usínám. Jakou úlohu? Duchovní učitel je matkou, je otcem, je 
nejlepším přítelem a milencem. „U Tvých nohou, Pane, skládám tisíce a 
statisíce svých poklon“,  zpívá náš učitel o svém učiteli. „ Je pořád s tebou, a vždycky byl, 
sedí ve tvém srdci a dobře se baví. Ví, co potřebuješ, ještě dřív než ty 
sám, může ti to dát a taky ti to dává“, zpívám já o něm. 
 
Jak dlouho a proč se věnujete zpěvu indických bhadžanů a manter?  
Už dlouho, snad tak dvanáct patnáct let, začali jsme s tím ještě než 
jsme něco věděli o Indii. Do dnešní podoby jsme vykrystalizovali postupně. Původně jsme 
jako jinoši v bujarých letech hráli, třeba i jen instrumentální skladby inspirované indickými 
motivy. Dnes sestává převážná většina skladeb  v našem repertoáru z opakování jmen Božích, 
a také zůstáváme už jen pod jejich vlivem. Jedna známá sanskrtská mantra říká: „Jméno Boží, 
jméno Boží, jméno Boží jediné, v tomto věku vskutku není, vskutku není 
cesty jiné“. S praxí opakování jména Páně se setkáme snad ve všech současných světových 
náboženstvích. Znáte snad něco lepšího než jméno Boží?  
 
Hodláte se nějak více angažovat v šíření poselství šrí Dévrahá Báby, jak? 
Rádi bychom, vlastně už to snad tak trochu děláme. I když spíše jako takové radostné sdílení, 
než nějaké šíření. Víte, nejsme misionářská škola. Co se týče Dévrahá Báby, ten nikam 
nejezdil, seděl ve své chýši a naopak za ním dojížděly tisíce věřících včetně nejvýznamnějších 
osobností tehdejší Indie. Dévdásdží sice jezdí po Indii (občas i po světě) a přednáší (převážně 
svém učiteli), ale učí nás, abychom namísto přesvědčování druhých nejprve pracovali na sobě. 
Jak sám říká, nejde o počty. Takže vystupujeme s naším bhadžan-bandem na různých akcích, 
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sami občas duchovně zaměřené akce pořádáme, jezdíme vařit vegetariánské pohoštění, 
pořádáme kurzy jógy. Někteří z nás pomalu rekonstruují své zemědělské usedlosti, ze kterých, 
bude-li Pán chtít, budou časem pěkné ášramy. 
 
Čím Vás oslovila zrovna indická filosofie? Nacházíte podobné uspokojení i v 
křesťanství?  
Na různá náboženství a filosofie nahlížím jako na různé cesty k jedinému Cíli, který jediný 
mne zajímá. Říká se, že dojít k Cíli sám bez průvodce je věc velmi obtížná.  Cestou k Němu 
měl jsem však to štěstí potkat Někoho, kdo Cestu zná, neboť jí již prošel. I poprosil jsem Jej, 
zda by mne Tam dovedl, a On souhlasil .. 
Upřímně prožívané křesťanství nemůže než skýtat uspokojení vřelé víry. O tom nepochybuji.  
 
Proč si myslíte, že dnešní lidé spíše tíhnou k východním duchovním proudům než ke 
křesťanství?  
Ale já si to nemyslím, alespoň ne většina. Viděla jste kolik lidí se sjelo na pohřeb papeže? 
Neřekl bych, že by je kdy příznivci všech možných mimokřesťanských směrů v Evropě 
dohromady početně převýšili, a to se tam jistě nesjeli všichni, kteří tíhnou ke křesťanství. Na 
druhou stranu se v dnešním postmoderním a globalizovaném světě nelze zlobit na jedince, 
které příliš neoslovují pobídky, aby se drželi svých křesťanských kořenů, o kterých toho 
možná ani příliš nevědí či ke kterým necítí příliš vřelý vztah, třeba proto, že vyrůstali v 
prostředí křesťanskou vírou nedotčeném. Nicméně já sám ke křesťanské víře cítím vztah 
velmi důvěrný. 
 
Změnila vám indická filosofie a víra pohled na svět, po setkání s mistrem...? 
Inu, ovšemže ano ...  
  
 
3.3.5 Slavení svátků 
 
V jarních měsících pořádali také malou Khumba Melu42, což je shromáždění, při kterém se 
indičtí svatí mužové a poutníci z celého světa koupou v posvátné řece Ganze, aby smyli své 
hříchy. Tato hinduistická tradice se uskutečnila třikrát po sobě každý rok na ostrově 
sv.Kiliána u Davle, kde účastníci koupali v řece Vltavě. Celý den se zpívaly mantry, vařilo 
vegetariánské jídlo nebo se meditovalo. Většinou se na ostrově Sv. Kiliána sešlo 15-20 lidí. 
 Tyto pravidelné koupele se uskutečňovaly také v Praze, kdy  se lidé scházeli na břehu Vltavy 
a zpívaly mantru : „Buď sláva, matko Vltavo, buď sláva buď sláva“za doprovodu  tradičních 
indických nástrojů. Po Vltavě se pak na závěr pouštěly hořící svíčky a vonné tyčinky, byly jí 
obětované květiny a následovala také koupel. 
 
Jedním z dalších svátků, který se minulý rok slavil na statku u Prachatic byla Šiva rátrí neboli 
Šivova noc, jejíž datum spadalo na 18.2. loňského roku 2004. V tomto čase zde pobýval jogín 
z Indie Šiv Šankar, který se celé slavnosti na statku účastnil a obohatil jí o mnohé prvky.  
  
 Mahashivratri se slaví třináctý den ubývajícího měsíce (Hinduisté se řídí pohybem měsíce). 
Tento svátek spadá většinou do konce února nebo na začátek března každého roku. 14-15 dní 
před tím se slaví svátek Holi, hinduistický festival barev. V tento den se slaví  svatba boha 
Šivy a bohyně Párvatí, která je také známá jako Guari a zajišťuje manželské blaho. Proto se 
                         
42 kumbha-méla – náboženské shromáždění hindských aketů všech tradic, pořádané pravidelně každý třetí rok 
postupně ve čtyřech poutních místech: Prajág, Haridvár, Násik a Avanti. Jsou to místa, na která podle legendy 
dopadly kapky nektaru nesmrtelnosti, když se o něj bohové svářili. Viz. Malá encyklopedie hinduismu 
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k ní také mladé dívky modlí, když si přejí hodného manžela. 
Lidé jdou v tento den do Šivova chrámu a polívají šivův lingam43 , který je z kamene a 
representuje Šivu, mlékem a medem. Potom kolem něj umístí květiny, a vrchol lingamu se 
potře speciálním práškem, který je smíchaný z citrónové šťávy a kurkumy. Poté se zapálí 
svíce a je nabídnuta modlícím, aby se očistili v jejím svitu. 
 Cely den modlící drží půst. Je dovoleno jíst pouze ovoce nebo zeleninu, bez přídavku soli. 
Říká se, že ten, který se vydrží postit celý tento den, o toho se bohové dobře postarají po čase 
jeho pobytu na zemi a po své smrti půjde do nebe. 
 
V naší zemi se tento svátek slavil dle hinduistické tradice, za zpěvu náboženských písní a 
recitace v sanskrtu.  
 Uprostřed dvora stálo teepee, ve kterém hořel oheň v předem posvěceném ohništi. Okolí 
ohniště bylo ozdobeno znaky óm a různými obrazci. Do stanu nesměl nikdo vejít obutý, 
všichni se předem umyli a sundali jakékoliv kožené věci.  
Šiv Śankar po krátké modlitbě začal předčítat z knihy Laita – Sahasranáma a za každou 
slokou pronesl:  „Svahá“, což všichni účastníci opakovali a podávali si při tom mísu, ve které 
byla smíchaná rýže, proso a různé byliny. Tato směs se házela do ohně předem stanoveným 
způsobem: sepnutým palcem a prostředníčkem pravé ruky. Celá kniha byla odrecitována 
zhruba za 1,5 hodiny. Na závěr obřadu všichni chodili kolem ohně, zpívali a Šiv Šankar je 
pomazal na čele práškem, směsí z kurkumy.  
Poté svátek pokračoval v místnosti statku, kde probíhalo polévání šivova lingamu medem a 
mlékem, sypal se rýží za recitace z knihy. Tento obřad trval zhruba 1 hodinu.  
Všichni ten den drželi půst a s radostí uvítali hostinu, která po obřadu začala. Jídlo mělo 
několik chodů, bylo vegetariánské a uvařené podle hinduistických pravidel indické kuchyně. 
Jako prasád se pilo mléko s medem, které bylo při obřadu použito. Po hostině se zpívaly 
mantry a bhadžany a podle tradice se celá noc měla probdít s myšlenkami na Šivu. Toto 
pravidlo vydržel však jen Šiv Šankar.  
 
3.3.6  Indický guru v Čechách 
 
Setkání se Dévdásem, které proběhlo v létě roku 2003 bylo událostí velkého významu pro ty, 
kteří měli možnost se s tímto mistrem setkat. Pobýval nejen v Praze, kde se s jeho účastí 
konaly zpěvy bhadžanů (v čajovnách, ale také ve škole pro mentálně postižené) a přednášky 
v soukromých bytech a v kině Evald, ale také jezdil po českém venkově. Asi 
nejintenzivnějším zážitkem byl jeho pobyt na statku u Prachatic. 
 Na statek se sjíždělo mnoho lidí z Čech, někteří dokonce i z Německa. Převážně se celé dny 
vařilo jídlo, zpívaly se písně a jezdilo se na malé výlety.  Tyto všední činnosti však byly  
naplněny srdečnou a láskyplnou přítomností tohoto mistra. Léčil tělesné i psychické neduhy 
lidí, které rozpoznal na první pohled. Pomalu uzdravoval všechny, kdo v jeho centru pobývali. 
Zahrnul každého láskou svého velkého srdce, přitom sám byl velmi skromný a nenáročný. 
Strávil na statku 14 dní a před odjezdem udělil některým zasvěcení. Ti přijali nové indické  
jméno, sáček s růžencem a mantru. V Indii se tento guru těší velké úctě a mnozí se k němu 
pro velké zástupy lidí ani nedostanou. Jaké štěstí  a požehnání pro lidi z Čech, kteří se s ním 
měli možnost setkat na vesnickém statku, kde s ním trávili všechen čas.  Pro mnohé měla tato 

                         
 
43  linga – mužský pohlavní úd v náboženském kontextu. Obvykle je dáván do souvislosti  s  šivaistickou tradicí 
a vyjadřuje božskou tvořivou potenci. Vypadá většinou jako sloup, na vrcholu zaoblený. V chrámech 
zasvěcených Šivovi je linga středem uctívání. Jeho polaritou je ženský protějšek, jóni. Viz. Malá encyklopedie 
hinduismu. 
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událost zásadní význam, a jen pouhá vzpomínka na tohoto mistra naplňuje dál životy těch, 
kteří s ním tento čas strávili.  
 
Nyní hudební skupina Sangam dál koncertuje na všemožných akcích a festivalech, kam jsou 
pravidelně zváni. V nedávné době nahráli také své první cd. Je možné, že v budoucnu 
vybudují ze svých usedlostí menší ášramy, kam budou jezdit lidé s podobnými duchovními 
zájmy.  Jak dodává sám Petr Duda, oddaný šri Dévrahá Báby: „ Bude-li Pán chtít“. Jelikož 
Dévdás cestuje po světě, je zřejmé, že se s ním opět zde, v České republice, setkají. 
 

4. Závěr  
 
 Zjišťovala jsem, co vede dnešního člověka k zájmu o jiné duchovní proudy vycházející 
z východních náboženství, konkrétně k zájmu o hinduismus a jeho prvky  a čím jsou pro 
člověka přitažlivé. Jsem si vědoma toho, že konečná odpověď nemůže být vzhledem 
k úzkému okruhu dotazovaných dostatečně objektivní a že se zde odvolávám pouze na 
jedince, kteří byli ochotni se o tyto zkušenosti podělit.   
 Díky dotazníku a rozhovorům, které jsou podkladem této práce, jsem dospěla k závěru, že 
pro všechny dotazované jsou tyto nové duchovní proudy jednou z možností a Cest, jak dojít 
k Cíli. Přitom však neopomíjejí uznávat a tolerovat jiná náboženství.  
 Pokud byla na počátku práce zmiňována náročnost křesťanství jako důvod dnešního člověka 
pro hledání jinde, není v tomto ohledu hinduismus žádnou výjimkou. I v tomto náboženství 
jsou pravidla, která mu dávají přísnou strukturu a tak jsou na věřícího hinduistu kladeny 
přibližně stejné nároky jako na křesťana, co se týče vytrvalosti ve víře a denních úkonech. 
Nehledáme tedy jinde z důvodů nepřiměřených nároků na člověka, ale spíše hledáme 
náboženství či víru, které porozumíme sami od sebe a svobodně. Fakt, že až po prozkoumání 
východních náboženství nacházíme cestu ke křesťanství, je natolik pozitivním ukazatelem, že 
jistě je záhodno podporovat mezináboženský dialog, který zde byl již započat a který nás 
může jedině obohatit.  
 Tyto duchovní proudy nejsou pro naší zem nijak ohrožující, spíše naopak nám dodávají chuť 
znovu nacházet víru v Boha. Někomu se mohou zdát výstřední,  ale jiní v nich nalézají Cestu. 
Už  pouhý fakt, že hledáme a snažíme se o pochopení, je důkazem toho, že se ocitáme na 
Cestě, která nás snad dovede k společnému Cíli.44 
 
 

5. Resumé 
 
This text refers to the Indian religious beliefs, Hinduism in particular, that we can meet in the 
Czech Republic. Many people are interested in these religions and my question is ‘what 
makes present man so interested in these religions and what is so attractive to them?’  
 
Foremost in my text there is basic information about Hinduism, including the myths, Gods 
and Goddesses and creeds. As the Indian culture is very diverse and rich I have only 
mentioned basic information for understanding the text well. Then I have described yoga in 
the text, Bhaktiyoga in particular. This type of yoga forms part of the Hare Khrisna 
movement.  Both Yoga in Daily Life and the Hare Khrisna have already worked for many 
years and both have continuity with their Indian founders and came into our subconscious 
through their spiritual pursuit.  
 
                         
44 viz. Příloha č. 4 
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I have described their influence in the Czech Republic on the basis of my questionnaire and 
even on my personal experience. Apart from these two movements this text refers to 
individual persons who are active in this kind of lifestyle.  My conclusion is that these 
religious trends do not signify any danger or threat for our society; on the contrary it means 
that by helping us to find our way to God this enriches our daily lives.  
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Příloha č.1 

Stanovy pro hnutí Haré Kršna v sedmi bodech:2 

1. Systematicky šířit duchovní poznání v celé společnosti a vzdělávat všechny lidi v 
zásadách duchovního života, v zájmu zvrácení nerovnováhy životních hodnot a 
dosažení skutečné jednoty a míru ve světě. 

2. Šířit vědomí Krišny tak, jak je zjeveno v Bhagavad-gítě a Šrímad-Bhágavatamu. 

3. Sbližovat členy hnutí a vést je ke Krišnovi, původní bytosti, a tak v nich a v celém 
lidstvu rozvíjet ideu, že každá duše je nedílná část Boha (Krišny). 

4. Učit a podporovat sankírtanové hnutí, sborové zpívání svatých jmen Boha, jak je 
zjeveno v učení Pána Šrí Čaitanji Maháprabhua. 

5. Vybudovat poutní místa spojená se zábavami Pána Krišny ve prospěch členů a 
celé společnosti. 

6. Sdružovat členy za účelem vyučování jednoduššího a přirozenějšího způsobu 
života. 

7. Tisknout a šířit periodické publikace, knihy a jinou literaturu v zájmu dosažení 
výše zmíněných cílů. 

 
 
 
 
Příloha č.2 
 
Článek: Duchovní mistr je žákům sluncem 
 
Svámí Mahéšvarananda – 30 let v České republice 
 
Poslouchala jsem už mnoho diskusí o tom, proč se vlastně zápaďané zajímají o jógu 
a východní filozofie. Nejvíc se mi líbila odpověď svámího Mahéšvaránandy na setkání se 
zájemci o jógu: „Všude ve světě se rodí duše, které pobývaly v minulých životech v Indii. 
Nyní se narodily v křesťanských zemích, věří v Boha, ale něco jim stále chybí. Přišel jsem, 
abych jim to nabídl.“ 
 

O BOHU SE MLUVIT NESMĚLO 
  
 Počátkem 70. let se v Opavě setkávala skupinka zájemců o jógu. Přáli si navázat kontakt 
s nějakým ášramem v Indii, kde by jim poradili se cvičením a duchovním vedením. Napsali 
do ášramu svámího Satjánandy, odkud dostali první materiály a také zprávu, že se ve Vídni 
zřizuje jógové centrum, jehož úkolem bude spolupráce se středoevropskými zeměmi. Když 
pak jel jeden z nich, František Vaněk, na služební cestu do Vídně, vyhledal mladého 
                         
2 M.Mrázek. Děti modrého boha. Tradice a současnost hnutí Haré Kršna 
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hinduistického mnicha Mahéšvaránandu, jenž ve Vídni středisko zakládal. Domluvil s ním 
první návštěvu v Československu – na březen 1973. Tehdy se v Opavě ještě ani ne třicetiletý 
svámí setkal s prvními českými jogíny v bytě Dohnalových: 
 
„Svámí nám vyprávěl o životě v Indii, o józe, o tom, co se vyžaduje od člověka, který se 
rozhodne pro cestu jógy. A také o mantře. První odvážlivci jej požádali o mantru a dostali ji.“  
 
 V bytech se poprvé setkávali se svámím Mahéšvaránandou zájemci o jógu i v dalších 
městech, včetně Prahy. Brzy ale začaly i veřejné semináře, většinou ve školních tělocvičnách. 
Tam už svámí učil jógová cvičení (ásany) a dával mantry. Musel být opatrný. Při žádosti 
o vízum do naší země vždy podepisoval, že bude jen cvičit a nesmí mluvit o Bohu. „Nevěděli 
jsme, zda mezi námi nejsou agenti policie a měli jsme obavu, že by sem už svámího 
nepustili,“ vzpomíná Jan Schreier z Opavy. 
Po založení TJ Joga v Olomouci se zájemci o jógu setkávali v malé usedlosti Kopná nedaleko 
Zlína. „Pro duchovně hledajícího člověka je setkání s mistrem velice důležité,“ vzpomíná 
Luděk Zanáška z Kopřivnice. „Pro mnohé z nás se tou důležitou křižovatkou stala Kopná. 
Tam jsme se měli poprvé setkat se svámím z Indie. Netrpělivě jsme ho očekávali – s pocitem, 
že se dočkáme něčeho tajemného a exotického. Překvapilo nás, že byl tak mladý. I náročný 
program, který nám svámí Mahéšvaránanda nabídl: ásany, meditace, pránajáma, zpěv, 
přednášky, večerní satsangy dlouho do noci. Na Kopné hovořil dost otevřeně, seznamoval nás 
s různými technikami. Přiznal se, že původně chtěl vyučovat kundalíní jógu, krijajógu apod. 
Brzy ale poznal, že jsme tělesně i mentálně odlišní od Indů, příliš emotivní a nepokojní. 
Postupně upouštěl od původních záměrů a začal pracovat na systému Jóga v denním životě, 
přizpůsobeném pro tzv. západního člověka.“ 
 
S postupující normalizací začalo být téměř nemožné veřejně vyučovat jógu. I se získáním víza 
měl svámí Mahéšvaránanda potíže. V nejtěžší době pomohli českým jogínům i Maďaři, 
např. v roce 1980 zorganizovali seminář v Budapešti, kde se s českými a slovenskými jogíny 
setkali svámí Mahéšvaránanda a jeho učitel svámí Mádhavánanda.  
 
„Svámí Mahéšvaránanda nás seznamoval s učením svého mistra Maháprabhudžiho, jenž je 
v Indii považován za světce. Prohlásil: Světlo Maháprabhudžiho svítí nad celým světem, ale 
nejvíc nad Československem. Tehdy jsme tomu moc nerozuměli. Až později nám došlo, že se 
za naši zemi modlili a chránili nás,“ vzpomíná Luděk Zanáška. 
 
Sám svámí později přiznal, jak nesnadné pro něj bylo na přednáškách nehovořit o Bohu, 
vyučovat jógu bez toho, aby se dotýkal jejích duchovních aspektů: „Filozofie jógy je založená 
na cestě k Bohu. V Indii se hovoří o Bohu velice často.“ Ale musel být opatrný, jinak by se 
mu zavřela cesta do socialistických zemí. Jen díky své diplomacii mohl v 80. letech pořádat 
veřejné přednášky a cvičení v mnoha městech naší země. V roce 1988 dokonce přednášel 
i studentům lékařské fakulty Karlovy univerzity. V projevu sledovaném i státní mocí se 
ukázalo jeho mistrovství a citlivost pro potřeby různě orientovaných lidí: 
 
„Jóga v denním životě je bezpečný a ucelený systém, zapojený do života celých 24 hodin. 
Není to jen cvičení, dýchání a meditace, ale i způsob života, životní filozofie. Jde o systém 
univerzální, bez náboženských příměsí. Víme, že existuje univerzální elektrická zástrčka, 
kterou můžete použít všude. I tento systém můžete využívat bez ohledu na to, kde žijete 
a jakého jste náboženství či rasy. Když trpíte, třeba nějakou závislostí či komplexy, najdete 
v systému meditační techniku sebeanalýzy. Najdete zde pomoc i v rodinných problémech, při 
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nedostatečné komunikaci. Je připraven pro lidi, žijící obyčejným životem, kteří pracují 
a chtějí z jógy pro sebe něco získat. Zlepšit své fyzické a mentální schopnosti.“ 
 
V srpnu 1989 přednášel na odborném lékařském semináři o józe a zdraví v Martině. 
V místním týdeníku tehdy napsali: „Samotný příchod profesora Mahéšvaránandy a jeho 
koncentrace před přednáškou byly pro mnohé v sále nevšedním zážitkem. V racionálně 
vedené přednášce pak dokázal zbavit pojem jóga mystičnosti a upozornil, že její poznání 
a chuť věnovat se jí vede k tělesné zdatnosti a psychické odolnosti, ke zvýšení sebedůvěry, 
zdravé životosprávě, vzdálené živelnému samoléčení a falešné askezi. Nejde totiž o únik, ale 
o sebepoznání. Z déle než hodinové sugestivní přednášky si přítomní lékaři a zdravotníci 
odnesli mnoho poznatků i otázek. Většinou se shodovali v tom, že medicínská věda sice 
dosáhla vynikajících výsledků, ale má mnoho omezení. Právě v tom, co nemůže obsáhnout, 
může pomoci jóga. Je dobře, že jsme mohli být při tom. Slyšeli jsme, můžeme diskutovat, 
experimentovat a zkusit uplatňovat zkušenosti jógy v životě. A o to šlo organizátorům tohoto 
nevšedního setkání.“ 
 
O VEGETARIÁNSTVÍ 
 
„Chodil jsem po Vídni a nevěřil svým očím, když jsem viděl obrovská řeznictví. Jak mohou ti 
lidé vůbec žít a pracovat, když jedí tolik masa a vajec?“ vzpomínal při přednášce svámí 
Mahéšvaránanda na své první kroky v Evropě. 
 
Proč nedoporučuje jíst maso? 
 „Základem jógy je láska ke všem tvorům na zemi. Dokud bude člověk jíst jejich maso, nemá 
mír ve světě naději a mezi lidmi bude stále agresivita. Člověk pojídající maso se nedokáže 
ovládat, nemá dost důvěry a porozumění pro ostatní. Proto se chová agresivně. Neměla by se 
jíst ani vajíčka, ryby, drogy a alkohol. Jen takový způsob stravování je zdravý a pomůže na 
cestě k poznání,“ tvrdí svámí Mahéšvaránanda. 
 
VŠECHNO ZAČÍNÁ V NÁS SAMOTNÝCH 
 
 Po roce 1989 získalo nové dimenze i působení svámího Mahéšvaránandy v naší zemi. Už 
v lednu 1990 mu prezident Václav Havel poděkoval za duchovní pomoc v těžké době. 
Počátkem roku 1990 proběhl v Kopřivnici první seminář, jehož tématem mohlo být vedle 
cvičení i duchovní působení: Realizace vnitřního Já. Svámí Mahéšvaránanda mohl konečně 
otevřeně hovořit o Bohu a o světle, které může svým žákům přinášet duchovní mistr: 
 
 „Nechť ve svém životě cokoli děláte, měli byste vědět, proč tak činíte. Měli byste rozumět 
všemu, co se kolem vás děje. Neočekávám od vás nic, ani hmotně, ani duševně. To, co jsem ve 
svém životě chtěl, jsem už dostal. Teď chci jen jedno: pomáhat vám, abyste došli ke světlu. 
Vaší povinností je být šťastní. Každý z vás se může v něčem zklamat. Může se vám v životě stát 
mnoho zlého. Můžete být opuštěni. Ale buďte si jisti, že ani v takových situacích nebudete 
sami. Jsem stále s vámi. Dveře mého srdce jsou pro vás stále otevřeny. Nechť se vám stane 
cokoli, vždy vás přijmu, protože já vás už přijal, stejně jako vy jste přijali mne. Jste-li ode mne 
vzdáleni pět metrů, jsem od vás také tak daleko. Kolik důvěry mi dáte, tolik jí dostanete. Váš 
další vývoj záleží jen na vás. Duchovní mistr je pro žáky jako slunce. To stále svítí a z jeho 
paprsků může mít každý užitek. Možná vás napadne: Jak může pomoci zrovna mně, když má 
tolik žáků? Mé vnitřní vědomí, má duše ale září stále. Vždy, když si na mne vzpomenete, 
napojíte se na ten proud světla…“  
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I na přednáškách pro veřejnost už směl svámí hovořit o cestě jogína k Bohu. 
 
„Všechno začíná ve vás samotných. Vy jste středem vesmíru a Bůh se může ve vás projevit. 
Ale potřebujete jistotu, čistotu a lásku. Když to máte, jste na cestě k osvícení. Najednou se ve 
vás začne něco měnit, jako když přijde déšť a v suché poušti vyraší svěží tráva a květy. Člověk 
si neumí představit, kde se ta krása vzala. Matka země nám všechno vrátí, ani semínko 
nevyjde nazmar. A tak, když se ve vás začne probouzet pozitivní energie, každý den v sobě 
nalézáte nějakou novou schopnost, zkušenost. Vyzařují z vás tisíce paprsků v podobě 
moudrosti, světla, pochopení a laskavosti. Ta půda, to je srdce jogína, z něhož rostou krásné 
plody…“ 
 
 Před deseti lety, v roce 1993, jsem hovořila se svámím Mahéšvaránandou o jeho 
dvacetiletém působení v naší zemi. Na otázku, zda se zde za tu dobu jeho žáci změnili, 
odpověděl: 
 „Změna je přirozenou vlastností světa. Vše se mění. I planety mění své pozice, natož my, 
drobní lidé. Děťátko pláče pro hračku a když ji dostane, nasytí se jí a za chvíli hledá jinou. 
Mění se i mí žáci. K józe lidé většinou přicházejí, když mají duševní či fyzické problémy, 
s nimiž si často medicína neví rady. Někteří si pomohou a odcházejí, jiní zůstávají. Přicházejí 
lidé hledající svého Boha, i duševně nemocní. A protože jsou nemocní, také se podle toho 
chovají. Někdo pak říká: Podívejte, co z nich udělala jóga. Ale já vítám s otevřenou náručí 
každého, snažím se pomoci všem. Chtěl jsem přinést do vaší země harmonii, lásku a zdroj 
energie, jenž by v těžké době lidem pomáhal lépe snášet těžký úděl. Lidé žijící ve vnitřní 
harmonii jsou tolerantnější, dokáží víc pochopit. Taková byla i většina mých žáků zde. 
Československo mě nezklamalo ani v tom, že jste se dokázali rozdělit bez krveprolití. Prosil 
jsem a prosím Boha, abyste i nadále byli příkladem ostatním zemím a žili v míru.“  
 
Zajímalo mě také, proč má tolik lidí v naší zemi zájem o jógu. 
„Vždy záleží na tom, jaká se do vás vtělí duše. Zemi, kde se narodíme, jsme si nezvolili. Je to 
naše karma, rodíme se podle svého předurčení. V určitých místech planety je silnější 
vyzařování, přicházející z kosmu. Tam se rodí vyvinutější duše. Je tomu tak i ve vaší zemi, 
o níž se v zahraničí mluví jako o zemi mystické. Často jsem říkával: Pokud chcete poznat, co 
je to láska, jeďte do Československa.“ 
 
Právě u nás svámí vytvořil systém Jóga v denním životě, určený pro zlepšení tělesného 
a duševního zdraví západního člověka. Může nám pomoci i tehdy, když podle něj budeme 
cvičit sami? 
„Proto jsem ten systém vytvořil a vydal o něm knihu. Aby si díky němu mohli pomoci 
a poznávali jógu i lidé, kteří nemohou pravidelně docházet na cvičení. Zvládne to určitě každý 
a cvičí-li poctivě, upevní si zdraví. Podle tohoto systému se ve světě cvičí i na mnoha 
klinikách, onkologických, psychiatrických a dalších. Vždy je ale třeba se i vegetariánsky 
stravovat. Systém má osm částí a každá z nich je zaměřena na určité potíže: poruchy páteře, 
bolesti kloubů, srdeční choroby, psychické potíže… Je dobře, že se jóga cvičí na klinikách, ale 
měla by se cvičit všude. A nemusí to být zrovna můj systém. Spousta dobrých učitelů užívá jiné 
systémy, a to je správné.“ 
 
 Vyznavači jógy se tradičně setkávají v místech zvaných ášramy, kde společně cvičí, meditují, 
zpívají a někteří také žijí. Nejvíc ášramů je samozřejmě v Indii. Žáky svámího 
Mahéšvaránandy zde najdeme v mnoha ášramech s krásně znějícími jmény: Khátu, Nipal, 
Džadan… Jóga v denním životě má řadu ášramů i v Austrálii, Americe, po celé Evropě. 
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Svámí Mahéšvaránanda proto stále cestuje po světě, přednáší pro veřejnost a vede semináře 
v ášramech. 
„Jógový ášram by měl být v každém městě,“ říká. „Třeba v Sydney je jich šest. Někomu 
možná vadí, že je v ášramu hodně lidí pohromadě, ale mělo by to být naopak – kde je hodně 
přátel, tam se vám nic nestane, vždy vám někdo pomůže. Bůh nás nestvořil jako individualisty, 
to by ve světě nebylo tolik lidí a zvířat. Jsme jogíni a měli bychom jít životem ruku v ruce. Mít 
k sobě lásku a úctu.“ 
 
Do ášramu může přijít každý, kdo přijme jeho řád: nesmí se zde pít alkohol, kouřit, užívat 
drogy, jíst maso a vejce, obchodovat. Jeho obyvatelé často pečují o opuštěné děti, o staré 
a nemocné lidi, i o zvířata – hlavně v zemích, kde je nízká úroveň sociální péče. Ášramy má 
společnost Jóga v denním životě i v naší zemi. Největší z nich je ve Střílkách u Brna. Díky 
své kráse (je v nádherné budově stříleckého zámku) a velikosti (může v něm pobývat až osm 
stovek lidí) se stal jedním z duchovních center v Evropě. Program zde probíhá celý rok. 
Každé léto přijíždějí zájemci z celého světa na jógové semináře v českém, německém 
a anglickém jazyce. 
 
VZÁJEMNĚ SE OBOHACUJEME 
 
 Při svém cestování po světě se svámí Mahéšvaránanda věnuje nejen józe a duchovním 
přednáškám. Často pořádá tzv. mezináboženská setkání, kde na aktuální témata diskutují 
zástupci různých církví a náboženských směrů. Před deseti lety se s ním u příležitosti 
mezinárodního jógového semináře v Liberci místní zástupci duchovních komunit setkat 
odmítli. Teď už je to jinak. V REGENERACI jsme vám představili řadu setkání, diskusí 
a společných modliteb, jichž se svámí Mahéšvaránanda zúčastnil. Zatím posledním, o němž 
jsme se v REGENERACI zmínili, byly Rozhovory o toleranci a vzájemné inspiraci 
v pražském kostele U Salvátora koncem loňského roku. Spolu se svámím vystoupili 
religionista Ivan Štampach, evangelický kněz Alfréd Kocáb  a buddhistický mnich Bhante 
Wimala. Svámí Mahéšvaránanda toto krásné setkání zahájil poděkováním a mantrou míru: 
„Pane našich srdcí, děkujeme ti za požehnání, že jsme se mohli setkat zde, v tomto chrámu. 
Veď nás z neskutečna ke skutečnosti. Veď nás od smrti k nesmrtelnosti. Ať jsou všechny 
bytosti zdravé, ať žijí v míru, ať všichni dosáhnou blaženosti a štěstí, ať dojdou naplnění, ať 
ve všech světech vládne harmonie, radost a štěstí.“  
 
Při svém vystoupení pak svámí Mahéšvaránanda vzpomínal i na vlastní dětství: 
 „Brat ři a sestry, setkali jsme se už pětkrát, abychom si popovídali o náboženské toleranci. 
Dnes je to ale poprvé před oltářem v chrámu. Před pár lety něco takového nebylo možné. 
Otevřeme svá srdce a přivítejme zde všechny božské podoby. Ať jsou naše srdce nebem, kde 
budou pobývat všechny božské inkarnace. Všichni jsme se zrodili jako lidské bytosti a neměli 
bychom dělat rozdíly mezi lidmi. Když se rozhlédneme po světě, všude jsou hádky, boje, 
přírodní katastrofy. To nás dnes svedlo dohromady. Měli bychom vidět jednotu a probouzet 
v srdcích lidí lásku. Pročišťovat vědomí, aby se lidem otevřely oči a viděli bolest a utrpení 
způsobované člověku. 
Každý z mých přátel zde vyprávěl svůj příběh. Já se přidám. Když jsem se v sedmi či osmi 
letech učil meditovat, držel jsem půst na počest boha Hanumana. Ptal jsem se matky, zda se 
na mne ostatní bohové nebudou zlobit, jestliže se budu během půstu modlit k Hanumanovi.  
Vysvětlila mi, že se nemodlíme k jedné bytosti, ale vždy k Bohu. Všechna náboženství se modlí 
k jednomu Bohu, i když pod různými jmény. Proč tedy mezi lidmi stále dochází 
k mezináboženskému násilí? Protože kořeny a plody každého náboženství jsou sice stejné, ale 
učení se liší. Protože jsme nevědomí. Nevědomost vyvolává strach a ten budí agresivitu. 



 57 

Nedávno jsem se v radě Evropy účastnil konference o náboženství a představitel muslimů tam 
prohlásil, že teroristé nemají žádné náboženství. Lidská bytost by se měla umět vcítit do 
utrpení všech bytostí na světě. Je správné, když v Evropské unii zvažují, že se ve školách 
budou děti učit o všech světových náboženstvích. Každý národ by si přitom měl zachovat svou 
kulturu a náboženství a nediskriminovat ostatní. Proč by třeba v jedné rodině nemohla matka 
věřit v Krista, otec vyznávat učení Buddhy, dcera být hinduistkou a syn muslimem? Proto teď 
OSN prohlašuje, že tolerance různých náboženství je málo. Doporučuje vzájemnou úctu 
a pochopení vůči náboženstvím i národům, vzájemné obohacování se.“ 
 
• Na závěr vzpomínky na třicetileté působení svámího Mahéšvaránandy v naší zemi si 
dovolím zveřejnit osobní zkušenost: Znám několik bývalých alkoholiků a narkomanů, kteří 
léta abstinují díky setkání s tímto duchovním učitelem a úplně změnili svůj život. Znám 
nemocné, nejen s páteří, prohlašující, že bez jeho cviků by už nechodili. A také dívku trpící 
anorexií, jež se po setkání s ním začala rychle uzdravovat. Znám ženy i muže, jimž jsem po 
rodinné tragédii poskytla kazety s jeho meditacemi proti stresu a k samoléčení, a oni jsou 
přesvědčeni, že jim zachránily život. Svámí spolupracuje s mnoha lékaři, na jeho přednáškách 
jsem neslyšela nic, s čím bych nesouhlasila – svým žákům například klade na srdce, aby 
poctivě pracovali, platili si zdravotní pojištění apod. V průběhu let, kdy jako novinářka sleduji 
jeho aktivity, docházím k přesvědčení, že osobnosti jako svámí Mahéšvaránanda jsou pro 
náš svět požehnáním. Dnes se s ním rozloučíme jeho vzkazem čtenářům, jímž ukončil jeden 
z našich rozhovorů: 
„Na tomto světě je pro člověka nejdůležitější následovat svou dharmu. Dharma znamená naši 
povinnost. Lidskou dharmou je ochraňovat – přírodu, všechny bytosti, svou rodinu i sebe – 
před špatnou společností a vším negativním. Lidskou dharmou je starat se o rodiče, partnera, 
děti, své společenství, svou zemi, lidstvo, všechny živé bytosti a přírodu. K tomu všem vašim 
čtenářům přeji zdraví, harmonii a štěstí. Modlím se ke všemohoucímu Bohu o požehnání 
a ochranu pro vás, vaše rodiny a celou zemi. Bůh vám žehnej.“7 
 

                         
7 Ilona Manolevská. Regenerace (online) Praha . Dostupný z 
www:http://regenerace.net/Archiv/2003/06/svamidzi.htm 
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Příloha č.3 
 
Systém jógy v denním životě                                            
Účast na kurzu a semináři             
 
 Kdysi se mi do rukou dostala Tibetská kniha mrtvých. Bylo mi tehdy 16 let, když jsem 
poprvé otevřela stránky této knihy a zároveň s ní také jistou etapu svého života, která na mě 
měla hluboký vliv. 
 Zdálo se mi, že té knize rozumím. Odpovídala mi na otázky, které dosud zůstávaly 
nezodpovězené a celý její obsah se mě hluboce dotýkal. Od té doby jsem pak četla další a 
další duchovní literaturu, která pocházela z východu. Cítila jsem sepětí s celou  východní 
kulturou, filosofií i náboženstvím a nedokázala jsem vysvětlit proč.  
 
Kurz jógy  
 
 Tehdy jsem se dozvěděla také o józe a jejím možném praktikování a spolu s přáteli jsme 
začali docházet na pravidelné kurzy jógy, které pořádal Systém Jóga v denním životě. 
Pravidelně jsem chodili cvičit do budovy v mateřské školce na stanici metra Budějovická.  
Nejprve tedy představím, co se skrývá za Systémem Jógy v denním životě. 
  
Jedná se o ucelený systém seřazený od nejjednoduších přípravných cvičení k pokročilejším 
jógovým pozicím. Obsahuje klasická jógová tělesná a dechová  cvičení, dále také relaxaci, 
meditaci a koncentraci. 
Cílem Jógy v denním životě (dále už JDŽ) je: ochránit a upevnit zdraví, předcházet 
nemocem, rozvíjet tvořivost, sebevědomí a radost ze života, poznání sebe sama, rozšíření 
vědomí a v neposlední řadě také překonání špatných vlastností a sklonů. 
 
 Při příchodu do místnosti jsem si všimla zarámované fotografie usmívajícího se Inda, u které 
byla spousta květů, vonných tyčinek a hořící svíčka. Líbilo se mi to, ačkoli jsem „toho na 
fotografii“ neznala. Jen jsem viděla a vycítila z lidí kolem, že k němu cítí jakousi posvátnou 
úctu a že mnoho žen před obrázkem sedává se zavřenýma očima. V té době jsem ještě 
netušila, že se jedná o jednoho z mistrů, guruů z Indie, jehož jméno je Mahámandaléšvar 
paramhans svámí Mahéšvaránanda. 
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 Na počátku cvičení jsme pokaždé zpívali mantru míru: 
   
    Asato ma sadgamaja                       Veď mě z neskutečnosti ke skutečnosti             
    Tamaso ma džotir gamaja               z temnoty do světla 
    Mritior ma amritam gamaja          ze smrtelnosti do nesmrtelnosti 
    Sarvešam svastir bhavatu              ať jsou všechny živé bytosti zdravé 
    Sarvešam šantir bhavatu               ať všechny živé bytosti žijí v míru 
    Sarvešam mangalam bhavatu        ať všichni dosáhnou blahobytu a štěstí 
    Sarvešam purnam bhavat              ať všichni dojdou naplnění 
    Lokah samastha                             ať ve všech světech vládne harmonie, 
    Sukhino bhavantu                         radost a štěstí 
 
    Om trijam bakam jadžamahe         Óm, uctíváme tříokého Šivu, 
    Sugandhim pušti vardhanam        který je všudypřítomný a stará se o všechny 
    Urva rukamiva bhandanat              ať nás ochrání před smrtí 
    Mritior mukšir ma amritat               a vede nás k nesmrtelnosti 
 
    Naham karata Prabhu díp karata    Já nejsem konající jenom Bůh je konající 
    Mahaprabhu díp karata kevalam     jen Maháprabhudží je ten, který koná 
 
    Óm šanti šanti šanti                          Óm mír mír mír 
                            
Dále pak následovala řada po sobě jdoucích ásán neboli pozic na protažení těla, na uvolnění, 
na bolesti zad apod.  
  
Víkendový seminář v ášramu Střílky  
 
 Jednoho dne visela na nástěnce pozvánka na jógový víkend s vegetariánskou stravou, která 
nabízela bohatý program, od meditací až po přednášky. Celý víkend byl uspořádán při 
příležitosti příjezdu svámího Mahéšvaránandy do Čech, konkrétně do Střílek, kde měl 
svámidží vést celý program. Bylo mi hned jasné, že tam pojedu, že se toho semináře 
zúčastním, ať už ze zvědavosti či proto, abych poznala „toho z fotky“. Jel se mnou můj 
kamarád Tomáš ze střední školy.  
 Vyjeli jsme ani ne za měsíc. Sbalili jsme si spacáky, na zádech batohy, do ruky buben a 
vyjeli jsme všichni společně ve stanovenou hodinu do Střílek.  
 Cestou jsem se dozvídala různé informace o svámidžím. Bylo mi o něm řečeno, že vytvořil 
celý ucelený systém jógy v denním životě. 
  
 Mnoho svého času trávil totiž na Západě a tak měl možnost důkladně se seznámit se zdejším 
životním stylem, také se stresem, s nemocemi i psychickými problémy, vyplývajícím z tohoto 
životního stylu. Celý systém utvořil tak, aby odpovídal potřebám člověka žijícího v moderní 
civilizaci a aby mohl být praktikován nezávisle na věku, sociálním postavení, národnosti či 
vyznání.  
 
 Svámidží zdůrazňuje především: úctu k životu, toleranci ke všem náboženstvím a kulturám, 
ochranu životného prostředí a především, co se týká člověka, mírumilovné rozpoložení 
mysli. 
 
 Náhle autobus zastavil a všichni začali vystupovat. Organizátor nám ukazoval směr , kudy 
máme jít a tak jsme za chvíli seděli všichni namačkaní v jedné místnosti. Nebyli jsme ve 
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Střílkách, ale v jakési tělocvičně, kde měla probíhat první přednáška a cvičení. Vzhledem 
k velikosti sálu a značného množství lidí jsme slyšeli jen chabé úryvky toho, co se nám muž 
na podstavci vepředu snažil sdělit.  
  
 Mluvil o józe, o Svamidžím a o tom, že všichni toužíme být šťastni a stále se obklopujeme 
věcmi a různými materiálními statky, o kterých si myslíme, že nám štěstí zajistí. Nicméně toto 
štěstí není trvalé, je pomíjivé jako všechno na světě. 
 Skutečnou a trvalou blaženost totiž není možné najít ve vnějším světě, neboť ona blaženost je 
podstatou našeho vnitřního Já. Lze ji tedy získat pouze moudrostí, meditací a boží milostí. 
Toho však dosáhne jen ten, kdo usiluje a hledá s upřímným srdcem. V pravém poznání 
blaženosti nám brání nevědomost, a proto ji musíme odstranit ze svého vědomí, abychom 
poznali, co je Bůh. 
 Dále také hovořil o 4 jógových cestách, které nás k tomuto cíli vedou. 
Jsou to : bhaktijóga, radžajóga, džnánajóga a karmajóga. 
 
Karmajóga se zabývá činy, jejich příčinami a následky. Každý skutek působí na tělo, mysl a 
vědomí a podle úmyslu a etické hodnot, s níž byl skutek vykonán, pak vypadá i výsledek 
činnosti. 
Rádžajóga je nazývána královskou cestou jógy: je tvořena osmistupňovou stezkou. Jedná se 
o cestu sebekázně a zahrnuje mimo jiné i techniky jako ásany, pránájámy a meditace. 
Džňánajóga je cestou filosofie. Studiem, cvičením a praktickými zkušenostmi vede 
k sebepoznání a k rozlišení mezi skutečností a neskutečností. 
 Poslední cestou jógy je bhaktijóga, která je v současné době ta nejvhodnější, jelikož lidé 
jsou již natolik v zajetí iluze ( máji ), že jediná bhaktijóga neboli cesta oddanosti a lásky je 
pro ně přijatelná. Jedná se o lásku a oddanost Bohu i celému stvoření, k lidem stejně jako 
ke zvířatům a celé přírodě.  
 
Všechny cesty se navzájem prolínají a všechny je můžeme začlenit do svého každodenního 
života.  
 
Byl nám dán prostor pro odpovědi a otázky a dále jsem pak hovořili o správné stravě a 
způsobu života. Byla to zajímavá přednáška, nicméně díky zájmu o tyto oblasti jsem se 
nedozvěděla nic úplně nového, snad jen zážitek z přednášky a ze zpívání manter pro mě byl 
nový a příjemný. 
 Asi po hodině a půl jsme se opět odebrali do autobusu a vyjeli konečně do ášramu. 
 
Střílky  
  
 Do Střílek jsem přijeli poměrně pozdě. Byla to rozlehlá budova, spíš zámeček s nádvořím a 
spoustou místností.  
 Vyhládlo nám, a tak jsme se těšili na místní vegetariánskou, právě uvařenou, večeři. Jídlo 
působilo velmi lákavě, skládalo se ze zeleniny a luštěnin, nicméně jsem udělala zásadní 
chybu, která mi večeři naprosto znechutila. Měli jsem možnost si jídlo okořenit dle chuti a já 
jsem ze všech možných lahviček s lákavými barvami nalila na svou rýži asi 3 nebo 4 druhy. 
Výsledkem byla naprosto nedefinovatelná pachuť a tak jsem jídlo ten večer oželela. 
 Po večeři nastal chaos. Všude se pohybovali lidé, připomínalo nám to mraveniště. S mým 
kamarádem Tomášem jsme netušili, co máme dělat dál, kde se ubytujeme a podobně, ale brzy 
nám bylo řečeno, že ženy a muži jsou na noc odděleni. Nebyla jsem z té zprávy zrovna 
nadšená, spíše mě to mírně podráždilo. Tomáš mi tedy zamával a zmizel v davu „mužů“, 
zatímco já jsem se svým bubnem a batohem přesídlila na stranu žen. Všechny byly milé a 
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sympatické a ochotně mi ukazovaly, kde je noclehárna, kde koupelna, a kde se cvičí ráno v 5-
6 hodin jóga. Byla jsem velmi odhodlaná ráno vstát a meditovat a cvičit.  
 Spala jsem na podlaze v místnosti.  K hlavě jsem si položila svou, v šátku zabalenou 
Bhagavadgítu, a konečně se odebrala do světa, kde jsem byla jen já sama bez lidí 
v oranžových oblecích (ve Střílkách a jogíni v denním životě je nosí všichni).  
 
Ráno 
  
Vstala jsem v 5:15 ráno. Provedla jsem ranní hygienu a odebrala jsem se do místnosti, kde se 
cvičila jóga. Bylo zde jen pár lidí. Někteří cvičili, jiní jen seděli se zavřenýma očima.  Já jsem 
chtěla meditovat a pozdravit Slunce ( jógový soubor cviků ). Seděla jsem se zavřenýma očima 
a soustředila se na své tělo a snažila se zklidnit myšlenky. Když jsem otevřela po jisté době 
oči, zjistila jsem, že sál se zaplnil a že mnoho lidí cvičí. Zkusila jsem znovu meditovat a 
cvičit, ale už jsem se nedokázala tak dobře koncentrovat.   
 V 8 hodin se podávala snídaně. Na nádvoří jsem se potkala s Tomášem, který právě vstal a 
tak jsme spolu šli na snídani, která byla opravdu výborná. Následně jsem se dozvěděli, že o 10 
hodině ranní bude přednáška svamidžího. Všichni jogíni v denním životě byli jako u vytržení, 
bylo na nich vidět, jak se na svého mistra těší a jak jsou mu oddáni. Procházeli jsme se 
s Tomášem po nádvoří a četli si všechny možné letáčky a plakáty. Na jednom z nich stálo, že 
ten, kdo ještě nemá mantru od svamidžího, ať se o ní hlásí. Už  jsem se chtěla hlásit, ale pak 
jsem si všimla podmínek, které je nutné splnit před tím, než člověk může o mantru žádat. 
 
 Pomalu se blížila desátá hodina a celý roj jogínů v životě se odebral do tělocvičny. Taky jsme 
se s Tomášem těšili na setkání s mistrem.  
 Usadili jsem se na místa, která ještě byla volná. Všude byla spousta lidí a vládla příjemná 
atmosféra plná povídání a smíchu. Svamidží stále nepřicházel. V davu všech lidí jsem náhle 
spatřila známou tvář. Byla to naše bývalá hlavní vedoucí z tábora od České televize, kam jsem 
jezdila už deset let. Měly jsme spolu v minulosti dost komplikovaný a spíše konfliktní vztah, 
ale tady ve Střílkách jsme cítily opravdovou radost, že se vidíme a tak jsme si povídaly o józe 
a o jejím novém pohledu na svět. Moc mě ta změna překvapila i její přístup k životu.  
 Náhle se začali všichni rozestupovat. Spatřila jsem muže s dlouhými černými vousy, 
v oranžovém rouchu a s náhrdelníkem z květů. Šel v doprovodu svých žáků a na všechny se 
usmíval. Byl to opravdu dojemný pohled. Lidé se před ním klaněli a on pokyvoval hlavou a 
stále se jen usmíval a „zářil“. Zachytila jsem pohled jeho očí a měla jsem dojem, že mi vidí až 
do duše, poklonila jsem se mu a odměnou za to jsem dostala jeden z jeho krásných úsměvů. 
Jestli jsem do té doby měla nějaké pochyby či předsudky, v tu chvíli všechny naráz odplynuly 
a já jsem věděla, že „ tenhle pán z fotky“ má v sobě něco, co nám ostatním je doposud skryté. 
Celá jeho přednáška byla o světě, o člověku a jeho touze najít štěstí, o našich sklonech a naší 
mysli, která je jako opice a skáče z větve na větev, jak se jí to líbí. Zářila z něj láska na nás na 
všechny, jako bychom byli jeho rodina, kterou dlouho neviděl. Mluvil a mluvil a jeho srdce 
zářilo láskou k nám ke všem. 
 
 Poté přišla na řadu série otázek a odpovědí a lidé se ptali především na zdraví nebo řešili 
různé vztahy, málokterá otázka se týkala poznání jako takového, vše se točilo jen kolem 
individuálních problémů jednotlivců. Svamidží se často smál a vyprávěl vtipy, dělal si 
legraci, pak ale naopak zase zvážněl a naprosto změnil tón hlasu, ale odpovídal ochotně na 
všechny dotazy, ať už se týkaly čehokoli 
  Pamatuji si jednu jeho větu, a to když nás poučoval o tom, že nám : „v tomto místě“…a 
ukázal na žaludek, hoří oheň (agni) a že se rozhořívá potravou a že je to moc dobré ho 
rozhořívat a starat se o něj, že nám dává sílu. A moc se u toho smál. Na závěr své přednášky 
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nám každému, kdo chtěl, dal prasád, složený z oříšků a sušeného ovoce. Uctivě jsme se mu 
poklonili. Tím přednáška skončila. 
 
 Odpoledne 
 
 Odpoledne bylo na programu cvičení a zpívání manter, což se nám zdálo poměrně zajímavé, 
ale rozhodli jsem se, že si uděláme výlet do okolí s bubny. Vydali jsme se do blízkého lesa, 
kde jsme se procházeli a pak jsme usedli pod nejbližší strom a začali rozeznívat tóny bubnů. 
Hráli jsme a cítili jsme se daleko  lépe než v ášramu se spoustou lidí. Seděli jsme spolu pod 
jedním stromem, hráli na naše bubny a nikdo nás od sebe neodděloval. A bylo nám tak dobře. 
 
 
 
 
Večer  
  
 Večer jsme se účastnili relaxace se Svamidžím. Bylo to moc příjemné a uklidňující, i když 
jsem po chvíli slyšela kolem sebe spíše pochrupování a mlaskání. Bylo to opravdu velmi 
uspávající a kdo neměl dostatečnou bdělost, lehce při této relaxaci usnul.  
Zpívali jsme pak mantry a bhadžany a celá společnost byla rozveselená a nadšená.  
  
 Ráno v neděli jsem opět vstala, ale meditace se mi nedařila.  Vzala jsem si svou 
Bhagavadgítu a začetla se do rozhovoru  Pána Kršny s Ardžunou a myslela na to, do jaké 
skupiny bych se mohla asi tak zařadit, zda jsem ta úplně ovládnutá nevědomostí, či už jsem 
alespoň udělala pár krůčků na cestě k vysvobození.  Je pravda, že atmosféra ve Střílkách i 
celá společnost lidí, praktikujících jógu, vyvolávala podobné otázky. Celkově jsem se tam 
více zamýšlela sama nad sebou i nad svým přístupem k lidem. 
  
Ze Střílek jsme odjížděli kolem poledne. V Praze nás vyložili a s Tomášem jsem se oddělili. 
Zamával mi a nastoupil do přijíždějícího metra, zatímco já jsem jela na druhou stranu…  
 
Po nějaké době jsem se v jakémsi článku dočetla, že někdo nazýval celou Jógu v denním 
životě sektou a musela jsem se tomu smát. Možná že vykazují jisté známky „sektářství“, 
nicméně rizika s tím spojená se systému JDŽ netýkají, pokud ovšem není rizikem naší 
společnosti právě ztráta ega a bezpodmínečná láska ke všem bytostem. Je pravda, že to by 
naše společnost asi neunesla. 
  
Poté 
 
 Po 2 letech pauzy jsem se vrátila k praktikování systému Jógy v denním životě. Docházím na 
kurzy s maminkou, která má zdravotní problémy a musím říci, že po fyzické i duševní stránce 
nám jóga moc prospívá.  
  Náš učitel má pokaždé první čtvrthodinku vyhrazenou pro filosofické otázky nebo povídání 
a velmi často mluví o Svámidžím. Posledně nám ukazoval fotky z pohřbu mistra 
Svámidžího. Svámidží měl oholenou tvář a vlasy na výraz smutku. Smutný byl i náš učitel, 
ale jóga umí pofoukat bolest, filosofií i tělesným cvičením 
 
Óm šanti šanti šanti 
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Příloha č. 4 
 
Článek 
 
Vltava není Ganga a Český Krumlov má do atmosféry indického poutního místa Varanásí 
hodně daleko. To ale nevadí Karlu Černíkovi, duchovnímu jménem Kamalánanda. Přímo pod 
krumlovským kostelem sv. Víta vykonal Ganga Púdža - tradiční hinduistický obřad obětování 
bohyni řeky Gangy. 
 
Vodáci mohli zahlédnout muže v oranžovém rouchu, jak za recitace manter a s pomocí 
speciální výbavy obětuje Vltavě oheň, kadidlo a jídlo. Nakonec se rituálně očistí pokropením 
vodou a udělá si jílem z Gangy tilak - znamení na čele: "Voda Vltavy je stejně jako voda 
Gangy jenom materie. Představují však symbol životodárné a očišťující síly." A proč 
neprovede rituál třeba u Labe? "Vltava má v Čechách mystický význam. Bedřich Smetana 
taky nesložil Labe!" 
 
Konec monopolu 
 
Bigotní katolíci se mohou křižovat, Cyril a Metoděj v hrobě obracet, na věci to nic nezmění. 
Česká společnost prochází od roku 1990 stejným procesem, jaký proběhl na Západě v 
šedesátých létech. Ve volném prostoru otevřené společnosti se snaží uchytit takzvané "nové 
spirituality". Křesťanství ztrácí monopol, stává se jednou z položek duchovního 
supermarketu. Mezi kuřáky marihuany nalezneme vyznavače rastafariánství, fanoušci UFO a 
moderních technologií občas končí v sektě Vesmírní lidé. Nejsilnějším zdrojem nových 
spiritualit je stará kolébka civilizace - Indie. Na internetu najdete desítky stránek různých 
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buddhistických a hinduistických směrů, a pokud se váš e-mail dostane do správných 
duchovních databází, každou chvíli jste upozorněni na příjezd "realizovaného učitele" nebo 
"osvíceného mistra".  
Proč nehledat učitele a mistra v nejbližším kostele? Kamalánanda se jako panteista nemohl 
shodnout s dogmatickým křesťanstvím. K zájmu o indické kulturní dědictví ho přivedly 
myšlenky Mahátmy Gandhího: "Nepřebral jsem názory nějakého náboženství. Naopak. Našel 
jsem náboženství, které odráželo moje postoje." Tattva-darši (nechce zveřejnit civilní jméno) 
objevil před patnácti léty "mnohem komplexnější ideály a jasnější vizi" jednoho z hlavních 
hinduistických směrů - višnuismu, a na několik let se stal se členem hnutí Hare Kršna: 
"K řesťanství mi připadalo nelogické, nevědecké, pořád potřebovali někoho kočírovat. Teprve 
po létech praxe bhaktijógy (služby bohu) začínám křesťanům trochu rozumět." 
 
Příští zastávka Kršna 
 

Jak se komplexní hinduistické ideály uskutečňují v každodenním životě, můžeme dlouhodobě 
pozorovat na zemědělské usedlosti Kršnův dvůr . Zpustlý barokní statek, vzdálený pár 
desítek metrů od železniční zastávky Městečko u Benešova, se stal na začátku devadesátých 
let ášramem (klášterem) vyznavačů moudrého boha Kršny. Cestujícím z lokálky dnes nabízí 
utěšený pohled na opravenou budovu, s uspořádaným dvorem a čistými stájemi. Na loukách 
se pasou krávy, na kopcovitém horizontu se dokonce objevuje koňský potah vláčící pole. 
Malý rybník a ovocný sad dotvářejí idylu.  
V bukolických kulisách českého venkova se ale nehraje Prodaná nevěsta. Zdejší komunita se 
radikálně rozloučila s evropskými hodnotami a životním stylem. Fresku Ježíše Krista na 
průčelí statku zakryla nová omítka, z otevřených oken je slyšet zpěv náboženských písní 
bhadžanů a návštěvníky pravidelného nedělního programu vítají "oddaní" v tradičním 
indickém oděvu dhótí nebo sárí. Indickými či hinduistickými zvyklostmi se zde řídí všechno - 
jídelníček, denní režim, vztahy mezi lidmi i způsob, jak naložit s uhynulou posvátnou krávou.  
Zákonem a inspirací je náboženský spis Bhagavadgíta v překladu a interpretaci jejich gurua 
Prabhupády. Ten dává striktní doporučení: Aby se člověk osvobodil z koloběhu bolestné 
karmické existence, musí vše konat jako službu Kršnovi (bhaktijóga) a nepodléhat 
smyslovým žádostem. Proto jsou malé radosti života (alkohol, sex i čokoláda) zakázány. 
Askeze má jedinou výjimku - skvělé vegetariánské jídlo prasádam s nadbytkem sladkostí. 
Komunita oddaných se přes tvrdé životní podmínky na zdevastovaném statku od samého 
počátku rozrůstala. Přicházeli duchovní hledači, nespokojenci s nastupujícím konzumem, 
někdo si tak řešil existenční potíže. "Žilo nás tady na šedesát, na jednom pokoji spalo i 35 lidí. 
Byli jsme takoví komunističtí produkti, po vojně, zvyklí na ledacos," vzpomíná Varnašram, 
současný představený Kršnova dvora. "Jednoduchý život, hluboké myšlení" nebo "Duchovní 
komunismus", to byla hesla tehdejší doby. Vstávali ve čtyři hodiny ráno, po hygieně se 
všichni shromáždili na bohoslužbě, potom následovala dvouhodinová meditace na růženci 
džapa. Po zbytek dne práce, s přestávkami na jídlo a odpočinek. 
 
Po pár létech se duchovní komunismus zhroutil stejně jako ten politický. Komunitní způsob 
života se společným majetkem vedl k ztrátovému hospodaření, zhoršily se mezilidské vztahy. 
Když zakladatel farmy a její vedoucí Turija dása porušil řádová pravidla, krize vyvrcholila a 
komunita se v roce 1997 prakticky rozpadla. Zůstalo jen pět lidí. "Učili jsme se mít dobrý 
vztah ke Kršnovi, ale zanedbali jsme vztahy mezi sebou," řekl tehdy jeden z oddaných Bíma.  
Dnes to na farmě vypadá jinak. Komunitu teď vede pražské centrum hnutí Hare Kršna, které 
má jasnější vizi a lepší řízení. Už se třeba upustilo od striktního používání zvířat jako tažné 
síly. Není to špatná propaganda pro návštěvníky nedělních programů, ale práce s traktorem je 
mnohem efektivnější. Ve svých ideologických postojích jsou však noví vůdci hodně 
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ortodoxní a někomu může chybět laskavá a liberální atmosféra, kterou Turija dása svým 
charismatem vytvářel. "Nemůžeme nikoho do ničeho nutit. Pokud ale někdo chce žít v rámci 
komunity, musí dodržovat naše pravidla," říká jejich mluvčí Trilokátma dása.  
Rekonstrukce zlepšila životní standard, známkou pokroku je větší počet rodin a rostoucí 
odpovědnost oddaných za svoji budoucnost, která s tím souvisí. Vrací se dokonce někteří 
odpadlíci, komunita znovu nabírá dech. Může něco ohrozit  
znovuzrozený višnuistický ostrov uprostřed české kotliny? "Jen my sami!" odpovídá životem 
poučený Varnašram. 
 
Střílky  
 

Obec Střílky u Kroměříže není na první pohled ničím zajímavá. Kostel na kopci, dvě 
hospody na návsi, fotbalové hřiště, nedělní nuda. Přes svou nenápadnost představují Střílky  
důležitý bod na nové mapě duchovní Evropy. Ve zdejším zámku sídlí od podzimu roku 1994 
Maháprabhudíp ašram, evropské centrum systému Jóga v denním životě a druhý klášter v 
indickém stylu u nás. Původně zde byl pasťák. Stát zámek v restituci vrátil a postavil 
problematické mládeži hned vedle nový ústav. Jen zeď odděluje hlučné chovance od tichých, 
meditujících jogínů.  
Jóga v denním životě je nejpočetnější a nejvýznamnější hinduistickou skupinou v zemi. 
Kursy tělesných cvičení hathajógy probíhají v každém větším městě a prošly jimi tisíce lidí. 
Na letní satsang, setkání se zakladatelem a duchovním mistrem Paramhans svámím 
Mahéšvaránandou, přijíždějí stovky lidí z celé Evropy. Prioritní postavení je výsledkem 
dlouhodobé, desetiletí trvající práce. Mahéšvaránanda totiž poprvé přijel učit jógu do bývalé 
ČSSR za nejhlubší totality v roce 1973. Státní bezpečnost jogíny pochopitelně sledovala. 
Protože jóga byla představována jen jako tělesné cvičení a o duchovním pozadí se před širší 
veřejností mlčelo, nechala je žít.  
Religionista Zdeněk Vojtíšek považuje za problém, že se stejná taktika ve vztahu k veřejnosti 
používá dodnes: "Pod slovem jóga si spousta lidí představí pouze ásany a neví, že od 
tělesných a dechových cvičení mohou být postupně vedeni k duchovním cílům, k úctě k 
Mahéšvaránandovi. To není úplně poctivé." Barboru Wimětalovou přivedly k józe zdravotní 
problémy. Potom nalezla odpovědi na základní otázky smyslu a významu lidského života, 
přijala duchovní jméno Mantra Déví a dnes žije v ašramu. K manipulaci adepta k spirituální 
cestě podle ní nedochází: "Rozhodnutí pro duchovní život je svobodné a individuální, člověk 
k němu obvykle inklinuje už na začátku." Sama odhaduje, že tak jeden člověk ze sta, který 
navštíví kursy hathajógy, se zajímá o duchovní stránku věci. 
 
Pravdu mají zřejmě oba. Každá spiritualita vede lidi ke svým duchovním cílům a každý 
člověk nese odpovědnost za svá rozhodnutí. Křesťanům se nelíbí, že guru z Indie operuje v 
"jejich" prostoru a přitahuje lidi, kteří by za jiných okolností mohli skončit u nich. Na druhou 
stranu se křesťanství často zredukovalo na formální vykonávání vyprázdněných rituálů, a to 
dnes málokoho zaujme. "Křesťanství je nádherné. Málokdo ale dovede jeho krásu lidem 
přiblížit a zprostředkovat," vysvětluje sádhví Párvatí, která ašram ve Střílkách před deseti 
léty zakládala a jógu praktikuje přes třicet let. Svého zprostředkovatele nalezla v svámídžím, 
jak jogíni oddaně říkají Mahéšvaránandovi: "Jen guru s vlastním poznáním je dokáže předat 
ostatním. Jeho osobnost rozhoduje."  
Role gurua přináší ukázkový kulturní konflikt. Zápaďané nejsou zvyklí z pozice svého 
egocentrismu jen tak někoho následovat a jejich skepse může být často oprávněná, jak 
ukázaly případy různých podvodníků. Hlubší meditační praxe se zase bez přímého 
duchovního vedení nedá dělat, podobně jako se nedá provádět psychoanalýza bez 
psychoanalytika. Jak tedy poznat, že guru není falešný, když mu na zdi nevisí zarámované 
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diplomy? Sádhví Párvatí doporučuje vyčkávat, kriticky posuzovat jeho jednání a hlavně 
nedělat rychlá rozhodnutí: "Po čase člověk vycítí, jestli je guru pravdivý." O svámím 
Mahéšvaránandovi nejsou žádné pochyby. Za třicet let jeho působení se neobjevil ani 
náznak nějakých problémů. Lidé, kteří se jógou zabývají, potvrzují jeho duchovní kvality a 
schopnosti. Při osobním setkání působí svámí Mahéšvaránanda jako naprosto důvěryhodná 
a výjimečná osobnost. 
 
 Atmosféra na zámku ve Střílkách je uvolněnější než na Kršnově dvoře. Hned u vchodu sice 
visí seznam zákazů a nařízení, a dokonce se upozorňuje, že zde není vhodné seznamování 
(ženy a muži jsou ubytováni odděleně, i když jsou manželé), nikdo tady nepředvádí zarputilé 
přesvědčení o vlastních náboženských pravdách, jak mají ve zvyku kršnovci. Svoji roli hraje 
jiné zaměření ašramu. Dvacítka obyvatel se především stará o organizační záležitosti Jógy v 
denním životě a hladké fungování seminářů. Víc se pracuje v kuchyni nebo na počítači než 
na dosažení samádhí, nejvyššího stupně pohroužení. "Je to karmajóga (nezištné jednání) na 
200 a více procent," směje se Mantra Déví. "Až zde bude žít víc lidí, může ašram fungovat 
také jako meditační ústraní. Teď to nejde." 
Slovák Tomáš Fodor vystudoval aplikovanou informatiku a pracoval v typických IT firmách 
s mladým personálem. Po téměř ročním pobytu ve Střílkách říká: "Tady je to pestřejší. Žijí 
zde lidé v různých životních fázích, s různými životními zkušenostmi. Normálně bych se s 
nimi nepotkal." Po pražském pracovním stresu vnímá život na zámku s hezkou zahradou a 
dobrou vegetariánskou kuchyní jako "harmonizáciju" a načerpávání rezervy. Práci na počítači 
doplňuje zahradničením. Jak dlouho zůstane, neví: "Jsem mladý člověk bez závazků, délku 
svého pobytu absolutně neřeším." 
 
 
 
Obohacující kapka v moři 
 
Jak se bude dál rozvíjet hinduismus v české kotlině? Podle religionisty Zdeňka Vojtíška 
nijak dramaticky: "Karty jsou rozdány, k žádnému výraznému nárůstu nedojde. Plně se 
etablovaly jen hnutí Hare Kršna a Jóga v denním životě, ostatní skupiny přežívají jako 
okrajová alternativa. Naši kulturu to nijak nepřeválcuje. Je to jen kapka v moři, obohacení." 
Neexistují přesná statistická data, proto se musíme spokojit s odhady. Svámí 
Mahéšvaránanda předal osobní mantru několika tisícům lidí a tak se stali jeho žáky. Časem 
se zájem o jógu u většiny vytratil a v pravidelném kontaktu s guruem je několik stovek lidí. 
Hnutí Hare Kršna  počítá své tvrdé askety na desítky, plus pár stovek sympatizantů, 
nazývaných "přátelé Kršny". Skupiny v šedé zóně na tom budou podobně. 
Z východních spiritualit pronikla do obecného povědomí řada pojmů, názorů a náboženských 
představ. Snaha o zachování všech kulturních aspektů hinduismu, které jsou mnohdy velmi 
vyhraněné, však může překážet jeho většímu rozšíření. Pro někoho mohou být hinduistické 
myšlenky a duchovní praxe přitažlivé, indické oblečení a kultura vůbec už nikoliv. Oddělit 
nauku od kultury, jak to dělají čeští buddhisté, jogíni obvykle odmítají. "Kulturní aspekty 
nevidíme jako něco indického, ale jako praktickou věc, která nám pomáhá praktikovat 
nauku," vysvětluje Varnašram. A Tattva-darši dodává: "V šatu mnicha člověku připadá 
blbější koukat po holkách. Lépe se odolává svodům a slabostem." 
Nakonec, proč ne. Může být jedno, jak si člověk pomáhá na duchovní cestě. Hlavně, že jde.  3 
                         
3 Autor článku: Gunter Bartoš 
http://vikend.ihned.cz/1-10001125-14954040-v00000_d-3a 
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