
Každodenní život – přestože jeho ak-
tivní většinu trávíme vsedě nebo ve 
stoji – ale nejsou ani zdaleka jen ása-
ny nebo spíše ohýbání těla a statické 
pozice. A podobně, jen o ásanách, ne-
ní ani jóga. Týká se totiž mysli – jejího 
zkrocení a ovládnutí. Jak praví známý 
citát, lekce ásan jsou jen přípravou na 
každodenní život a jóga je hlavně o 
těch zbývajících 22–23 hodinách.
 Nebudeme dnes rozebírat ostatní 
části Pataňdžaliho osmičlenné (ashta-
anga) struktury, ale podíváme se rov-
nou na jednu z největších překážek, 
která „vytouženému“ zkrocení mys-
li úspěšně brání. V tradičních textech 
je tato překážka známá pod pojmem 
arishadvargas, překládaném jako šest 
nepřátel mysli.
 Jogínům těchto šest nepřátel na-
rušuje meditativní stav, a tím pádem 
komplikuje dosažení samádhi (osvíce-
ní). Normální smrtelník těmto kom-
plikacím nepřikládá zas až tak velkou 
váhu, přesto mu eliminace šesti nepřá-
tel dokáže ušetřit nejedno soužení, 

rozpolcení nebo jinou psychickou a s 
ní často spojenou fyzickou újmu. Ji-
nými slovy, kdybychom si měli vybrat 
mezi depresivním dnem a dnem, kte-
rým projdeme naprosto vyrovnaně, a 
možná i s nějakým tím úspěchem, o 
který již delší dobu usilujeme, prav-
děpodobně se shodneme, že už pouhý 
rozdíl mezi těmito dvěma možnostmi 
je sám o sobě dostatečně zajímavým 
„účinkem“ a stojí za to, abychom těch-
to šest nepřátel vyhladili.

Připadají vám tyto charakteristiky 
povědomé? Nebo jsou dokonce vaši-
mi každodenními společníky? Pokud 
se jich chcete zbavit nebo je alespoň 
eliminovat, guruové doporučují s ni-
mi intenzivně pracovat. To však ne-
znamená, abyste je při sebemenším 
náznaku popřeli. Klíčem k jejich vy-
hlazení je spíše zabývat se jimi. Tzn. 
kdykoliv si projev některého z těchto 
nepřátel uvědomíte, měli byste se na 
chvíli zastavit a následně se vydat po 
jeho stopách, abyste došli až ke koře-
nům a zjistili, proč tyto touhy nebo 
myšlenky máte.
 Všechny tyto charakteristiky spolu 
souvisejí, a tak v případě, že u vás pře-
važuje třeba jen jedna z nich, můžete 
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Šest nepřátel mysli

Přestože ásany tvoří jen nepatrnou a pro mnohé úvodní část jógy, většina cvičících se za jejich 
hranice příliš neodvažuje. Přitom právě za nimi se teprve otevírá opravdový jógový svět. Pohled 
jogínů je dokonce takový, že pokud nebereme ásany jako prostředek k meditaci, jde jen o zaujímání 
pozic spojené s dýcháním. A pokud ani správně nedýcháme, jde o pouhé ohýbání těla.

Mezi šest nepřátel 
mysli patří:
1. Chtíč (kama)   

2. Hněv (krodha)
3. Chamtivost (lobha)

4. Klam (moha) 
5. Pýcha/arogance (mada)

6. Žárlivost/závist (matsarya)
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v menší či větší míře počítat i s ostat-
ními. Nutno ale dodat, že naopak to 
funguje taktéž – podaří-li se vám eli-
minovat jednoho nepřítele, snížíte 
projevy zbývajících pěti.
Zkratka? Jedna by tady byla – neob-
viňovat jiné. Rodiče? Partner? Společ-
nost? Ne. Jde o náš problém a jediný, 
kdo by ho případně měl (vy)řešit, jsme 
právě my sami.

Tipy? Třeba tyto dva:
• u žárlivosti je vhodné se zamys-
let, jestli bychom spíše neměli více 
komunikovat než se jen domní-
vat. Na druhou stranu – jsme opět 
u obviňování jiných – to, že něko-
mu věříme, je náš vlastní risk, stej-
ně jako to, že ostatní věří nám, je 
zase jejich risk.

• u hněvu je na místě si uvědo-
mit, že je projevem nevědomosti, 
slabosti a neznalosti. Ve chvílích 
rozčílení se tak příště můžeme 
pokusit sesbírat poslední kousky 
racionality, podívat se na celou si-
tuaci s nadhledem a teprve odtud 
se rozhodnout pro další jednání.

 A že to mají jogíni žijící v ústraní 
lehčí, protože se s takto zabarvenými 
myšlenkami nemají šanci setkat? Kde-
pak!
 Techniky jógy a speciálně meditace, 
jsou prostředkem k mentální očistě, 
při které začínají na povrch vyplouvat 
věci, na které jsme již dávno zapomně-
li nebo si mysleli, že něco takového se 
nás netýká – mimochodem, podobně 
je tomu i u ásan.
 Určitě nemusím zmiňovat, že tělo 
a mysl jsou spojené nádoby, takže na-
še prožitky se v těle doslova ukládají. 
Když pak pracujeme na některé z ásan 
a „najednou to povolí“ – tj. konečně se 
do ásany zamotáme – dochází často k 
odblokování toho, co jsme si i roky dr-
želi a vláčeli s sebou.

 Jak jsem ale na začátku zmínil, ása-
ny nejsou vše, a tak, i když je práce s 
nimi jednodušší, protože jde o něco 
hmatatelného, teprve vědomou prací 
s myslí začíná jóga fungovat v plných 
rozměrech a otevírá možnosti, na kte-
ré jsme se týdny a měsíce ásan připra-
vovali.

Vánoční veselý trénink 
aneb NEZLOMTE SE! 

řením kvality jógy. Jsou pouze 
nejvíce vidět. A jsou jen jedním 
z prostředků jak zabezpečit, 
aby tělo nebolelo a mohlo dob-
ře sedět v meditacích. 
 Fyzicky je jóga v západním 
světě vnímána jako společník 
kondice a dobrého pocitu. To 
není vůbec problém. Postupně 
však, když pravidelně cvičíte jó-
gu, začnete zjemňovat své vní-
mání a dostanete se hlouběji, 
pod povrch fyzického těla. Ve 
skutečnosti jde o vědomí, kte-
ré je rozprostřeno všude a ve 
všem. Jde o jeho prosvětlová-
ní skrze zkrocené tělo a mysl. 
Když tělo neruší, mysl nemyslí 
a dovolí nám prohlédnout do-
vnitř. Pak můžeme ucítit zábles-
ky vyšší podstaty. 

 Pokud necvičíte jógu pravi-
delně, rozhodně se o tyto pozi-
ce nepokoušejte. Berte je jako 
motivaci, která s novým rokem 
pravidelně přichází…

              -jd-

Díky józe dochází ke zvětšení 
síly a pružnosti těla. Nestane 
se tak při chvilkovém záchvěvu 
touhy po cvičení, ale naopak, 
pokud praktikujeme tak, jak 
říká Pataňdžaliho Jógasútra: 
„pravidelně a opakovaně“. Mít 
režim a disciplínu, aby mohlo 
být tělo opečováno příjemným 
a zdravým pohybem, je důležité 
na cestě objevování sebe sama. 
Samotné ásany nejsou vyjád-
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