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Praktikanti jógy pre zachovanie 
života ne Zemi 
Keď sme onehdy v r. 1977 stretli jedného z veľkých 
jogínov blízkej minulosti Deoraha Babu, keď sa 
tento pýtal na veci, ktoré sa týkali nás, na moje 
prekvapenie sa nepýtal nato čo a koľko cvičíme, ale 
či v krajine, v ktorej žijeme, sa dá piť voda z riek. 
Zdanlivo odťažitá otázka, ale  zrejme vnímal, že 
kvalita životného prostredia má určujúci vplyv na 
človeka. Keď sa dozvedel, že sa dá, ale nie bez 
zdravotných následkov, smutne pokýval hlavou. 
Denne dnes vymiera 150 druhov živých organizmov. 
Ak je druhov  (podľa odhadu vedcov) na zemi 3 
milióny, posledný vymrie o 55 rokov1 – ak sa proces 
nezrýchli. Denne milióny ľudí zomiera mlado na 
nedostatok vody, jedla či zdravotnej starostlivosti. 
Denne milióny ľudí chorľavejú pre nečistotu 
ovzdušia. A  je šťastie, ak sa v blízkosti nestane 

nejaká priemyselná nehoda, ktorá usmrtí či spôsobí ochorenie stovkám až 
desaťtisícom či státisícom (Černobyľ) ľudí a zvierat  či rastlín pre nedbalosť či 
nedomyslenosť technológií.  
A my si kľudne žijeme akoby nič. Okolo nás multinacionálni giganti len tak ako 
menšie podniky ťažia miliardy ton horniny a rúd, znečisťujú a intoxikujú zeminu, 
užívajú milióny ton vody na priemyselné účely a znečisťujú ju, znečisťujú ovzdušie  
a robia život „pohodlným“ pre tých, ktorí si môžu kúpiť ich výrobky. Vyrábajú 
geneticky manipulované rastliny a zvieratá, ktoré ničia biodiverzitu a ohrozujú život 
tých, ktorí sa živia poľnohospodárstvom. Vyrábajú pesticidy, herbicidy a veterinárne 
lieky, ktoré ohrozujú zdravie (v Indii 95% supov2 vymrelo, pretože rozšírené 
veterinárne analgetikum je pre nich toxické. Množia sa preto potkany, ktorým to 
nevadí).  Chovajú  milióny zvierat v podmienkach, ktoré robia ich celý život utrpením 
a nedôstojným pozemského života. Odkedy zisk a spotreba sa stali „posvätnými 
kravami“ ekonomických modelov (nech mi to posvätné kravy Indie prepáčia), využitie 
a zneužitie zemských zdrojov je enormné a neudržate ľné. Množstvo odpadov (a 
hlavne bionedegradovateľných odpadov) zaplavilo súš aj oceány. Pritom v USA viac 
ako 1/3  väčšiny nákupu po chvíli putuje do koša. V Európe je to vyše ¼.  
Už v 70-ich rokoch sa ozývali hlasy vedcov aj laikov, že modernou civilizáciou 
nastúpená cesta vedie do „pekla“ – k zániku vyššieho života na Zemi. Ozývali sa 
hlasy, že treba byť zodpovedným spravovateľom Zeme a zemských zdrojov. Že treba 
recyklovať. Že rozvoj by mal byť udržateľným, pretože ak raz vymrieme, naše 
výdobytky technológie nám budú nanič. Objavuje sa nová subkultúra ochrancov 
prírody a života. Spoločnosť ich už ako tak akceptuje, ale „karavána ide ďalej“ 
a biosféra sa stáva stále nemocnejšou. 
Zodpovednosť človeka je veľká. Ale väčšina ľudí, ktorí svoj voľný čas trávia pri 
programoch (zaplavujúcich nás v nestráviteľných množstvách  povrchnými 
informáciami) a tendenčných spravodajstvách televízie či iných masmédií, kde 
hlavné titulky vždy musia voňať katrastrofou, škandálom, nehodou či násilím, alebo 

                                            
1 Podľa iných odhadov je druhov 10 miliónov, a tak pri rovnakej rýchlosti ubúdanie, zánik posledných 
150 druhov sa dá očakávať o 182 rokov. 
2 Supy v Indii konzumujú zdochliny  domácich aj divých zvierat. Po ich skoro úplnom úhyne sa množia 
potkany, ktoré síce vykonávajú podobnú službu, ale sú v symbióze s ľuďmi a roznášajú choroby. 
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trávia čas počítačovými hrami, kde sa aj deti obyčajne učia  virtuálne zabíjať, 
nerozmýšľa. Sú zamestnaní povrchnými vecami a na takéto myšlienky neprídu, 
alebo ak – tak len na krátku chvíľu. Ak je problém, často si radšej dnešný človek dá 
pivo, víno, pálenku, či cigaretu alebo nedajbože trochu „trávy“ alebo inej 
psychotrópnej látky3. Alebo sa ide zabaviť, kde o chvíľu si dá buď pivo, víno, alebo....  
To, čo nedokázal socialistický režim4 , to sa napr. v USA vcelku podarilo. Podľa 
prieskumu spred niekoľkých rokov, však aj na Slovensku vyše 65% ľudí na slovo verí 
masovokomunikačným prostriedkom. Kde sa stratilo kritické myslenie a úvaha? „Niet 
na ňu čas“, jednoduchšie je si zobrať prefabrikovanú mienku z nejakého 
citovateľného zdroja. Aldous Huxley5 či George Orwell6 by sa iste zhrozili ako verne 
sa napĺňa ich vízia totálnej kontroly spoločnosti budúcna. Dnes ak máme mobil, je 
známe na ktorom mieste sveta sme, a je nahrané všetko čo sme povedali či napísali.  
Že kto, kedy čo sprístupní z týchto nahrávok, je vecou politiky či „náhody“. 
Náš vzťah k životu je tak povrchný aj preto, lebo veda je materialistická a hovorí, že 
život (teda aj náš život) je výsledkom náhodných javov (a teda je de facto bezúčelný, 
ako to vyjadril aj jeden juhokórejský genetik). Po smrti v najlepšom darujeme svoje 
orgány niekomu chorému a je po všetkom. To, čo máme, po nás podedia 
potomkovia, a život ide ďalej.  
Akoby nadarmo prastaré duchovné tradície hovorili o tom, že život nie je výsledkom 
náhodných procesov, že všetko, čo existuje má nepredstaviteľne účelný dizajn a 
kontext, že náš život má zmysel a sme spolutvorcami životného procesu na Zemi. 
Niektoré duchovné tradície hovoria, že máme ve ľa životov na Zemi, teda sa vraciame 
aby sme zožali to, čo sme zasiali.  Koncept Boha či Absolútna sa stal pre väčšinu 
moderných ľudí akoby prebytočným, „však už Gagarin potvrdil, že v kozme nevidel 
žiadneho Boha“. Dokáž, že Boh existuje, hovoria. Keď to človek nevníma a nevidí, 
dokázať je to nemožné. 
Poctivosťou ďalej zájdeš, hovorili naši rodičia. Dnes podnikateľ kľudne povie, že 
nelegálne získaná informácia vedúca k zisku, alebo pololegálne získaný majetok je 
OK, však ináč by „okradol svoju rodinu“.  Alchymistická smaragdová tabu ľka hovorí: 
„Ako hore tak i dole“. To čo ľudia vidia robiť u tých, ktorých volia a teda sú ich 
chcenými-nechcenými vzormi, to považujú za prijateľné aj pre seba. Dávne „Čo je 
dovolené Jupiterovi, nie je dovolené volovi7“ v demokratickej spoločnosti 
interpretujeme tak, že každý je rovný Jupiterovi a tak „vôl“ je ten, kto to nevie.  
Chorobnosť závratne stúpa a stal sa z toho obrovský biznis. Nedávno aj jeden 
anglický nositeľ Nobelovej ceny8 sa ozval, že lekárska komunita stráca svoju etiku, 
lebo sa stáva naviazaná na záujmy farmaceutických producentov. Nako ľko často 
uprednostňuje svoj záujem na zisku pred záujmom pacienta, dostáva sa do morálnej 
krízy. A to sme nehovorili o všeobecných podmienkach zdravotnej starostlivosti u nás 
či v krajinách bývalej RVHP. „Ak nemáš peniaze uspokoj sa s tým, čo ti eventuálne 
dáme“.   
Vzdelávanie sa dostáva stále širšiemu počtu ľudí. Ale práve preto úroveň výučby 
klesá. Následne vznikajú „elitné školy“ a spoločnosť sa ticho formuje do neviditeľných 
kást.  
Kde sú tie časy, keď sa bojovalo o 3x8h: 8h práce, 8h záujmových aktivít a 8h 
spánku. Kde sú časy, keď sa hovorilo, že v XXI. storočí človek bude pracovať tak 3-
8h týždenne a ostatok času bude venovať svojim záľubám. Nuž v Japonsku 60h 

                                            
3 u nás už deti v základnej škole sú ohrození drogovými a tabakovými dílermi 
4 aby obyvatelia uverili je propagande 
5 v knihe Brave new world 
6 v knihe „Animal farm“ a „1986“ 
7 Quod licet Iovi, non licet bovi 
8 Sir John Sulston 
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týždenných cezčasov nie je zriedkavosťou. Ľudia umierajú na prepracovanosť. U nás 
je to pre mnohých rádových zamestnancov podobné: pracuj úradne 8h, ale ak treba 
buď v práci 12 či 16h. Áno, môžeš mať weekend, ale potom tu pre teba nieto miesto. 
Dovolenka – zabudni nato. Že si chorý? My potrebujeme zdravých ľudí. Veľa ľudí je 
čo do kvality pracovného prostredia tam, kde boli ľudia v XIX. a na začiatku XX. 
storočia. A aj v USA ročne sa 500 000 ľudí dostáva do chudoby. U nás bezdomovci 
a chudobní sa stávajú čoraz viac viditeľní. A kto sa o nich stará? 
Tí čo majú veľa času a málo peňazí (napr. mladiství a nezamestnaní) – hlavne ak 
majú nižšiu vzdelanosť – peniaze si chcú nezriedka získať zločinnosťou. Však 
návody sú denne na programe v telke či na videách. Nie je čudo, že väznice sú 
všade preplnené a tieto zariadenia sú síce nazývané ako nápravno - trestné 
zariadenia, ale obyčajne sa tam väzni naučia iba nové triky svojho „povolania“. 
Koniec koncov kto zamestná trestaného človeka? 
Ale kde do toho vstupuje joga? Nuž všade. Georg Feuerstein desa ťročia bádal staré 
jogové spisy a snažil sa o to, aby ľudia z jogy brali aj iné prvky ako telesné cvičenia. 
Žil v Anglicku, potom USA a dnes žije v ekologicky pokrokovejšej Kanade. Zistil, že 
publikácie o joge sú síce často čítané, ale málo ľudí ich berie tak vážne, aby podľa 
nich aj žil. Však aj u nás – ak vyjde pekná, farebne ilustrovaná joga, kde je 
jednoducho napísaných niekoľko cvičení a je pridružený vhodný motivujúci text, ľudia 
to kupujú a občas to aj skúsia. Ale ak sa objaví kniha, ktorá si vyžaduje uvažovanie – 
to už je dnešnému človeku zaťažko  robiť. Preto Georg a jeho manželka Brenda 
začali nielenže žiť prísne ekologicky , ale to aj učiť (pozri http://www.greenyoga.org/) 
a pripravili praktickú knižku, ktorá motivuje. 
Ak sa už teda hlásime k joge, mali by sme si aspoň brať príklad z jogínov v tom, že 
žili maximálne ekologicky. Mali minimálne nároky. Žili jednoducho. Stravovali sa tak, 
že zaťažovali životné prostredie čo najmenej. Netvorili odpadky. Neubližovali. Boli 
pravdiví. Verili v zmysel života – t.j. že život má zmysel a že tento zmysel sa dá ži ť 
iba v synergii s Absolútnom.  
Mali by sme myslieť nato, že dnešní tínédžeri – teda hoci naše deti – o 55 rokov 
možno budú čeliť tej najhoršej možnej katastrofe – vymretiu života na Zemi.  Tvorivý 
proces Absolútna to nezahatá, ale horšie sa znáša osobná zodpovednos ť za náš 
podiel v tomto degeneratívnom procese. 
Táto katastrofa nad nami visí z nášho podnetu – z nášho (ne)chápania života, 
z našej premiery spotreby, nepochopenia našej role na Zemi, z našej nedbalosti vo či 
veciam spoločným. Ak toto je budúcnosť, ktorú chceme zanechať svojim potomkom, 
tak nečítajme knižku Georga a Brendy Feuersteinových o „Zelenej joge“. Ak ale nás 
už napadlo, že by sme pre našu vlastnú planetárnu budúcnos ť mali niečo urobiť, 
potom táto knižka nám vie dať veľa kladných podnetov. 
Ak máte chuť myslieť na našu planétu, na živé bytosti z ríše zvieracej či rastlinnej 
alebo inej (napr. hmyz, mikroorganizmy) a na svoje miesto vo vesmírnej evolúcii bez 
ohľadu na to,  akú filozofiu uznávate, potom neváhajte. Lepšie sa žije a lepšie sa 
umiera ak vieme, že sme urobili všetko čo bolo v našich možnostiach pre uchovanie 
celostného života na Zemi. 
 

G.M. Timčák 
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