
V minulych dnoch sa objavili 2 clanky s temou, ktora sa tyka aj jogy. Pripajam povodne 
dokumenty k tomu, aby ste si vedeli vytvorit objektivny obraz o dynamike rozvoja temy:  
 
Subject: Aktuality.sk - otázka 
  
Dobrý deň prajem!  
  
Tak Vám na základe nášho telefonátu posielam otázky. Ako som spomínal, minister 
zdravotníctva na videu, ktoré sa zdieľa na FB, hovorí: "Modlili sme sa za jedného 
konkrétneho brata, ktorý tam bol a zistili sme že má niečo dočinenie s jogou a okultizmom, 
cítil sa poviazaný.” 
  
Prosím Vás, čo si myslíte o tvrdení z úst ministra, že joga je okultizmus? Môže byť joga 
nebezpečná? 
Máte aspoň zhruba predstavu o tom, koľko ľudí sa na Slovensku môže joge pravidelne 
venovať? 
  
Odpoved 1: 
dakujem za mail. Nevidel som to video na FB, takze viem reagovat len na Vase 
riadky. 
Podla toho, co pisete, pan minister mohol mat na mysli ze “s jogou a okultizmom”. 
Potom dany clovek sa mohol citit “poviazany”, ale z toho, ked pestoval nejake 
nevhodne okultne praktiky.  
Ak sa to ale tykalo jogy, potom z formulacie - “konkretny brat” by vyplynulo, ze sa 
jedna o niektoru z novsich cirkvi. Zial, povazovanie jogy za nieco nevhodne pre 
krestana je v krestanskych kruhoch caste. Rozne cirkvi uzivaju rozny slovnik, pricom 
vsetky uzivane invektiva maju za ciel vytvorit u veriacich strach alebo aspon obavy o 
svoju duchovnu integritu ak budu cvicit jogu. Pritom z technickeho hladiska je to dost 
nepochopitelne, lebo nie je zname, zeby joga posobila proti nabozenstvu a joga 
samotne taktiez nie je nabozenstvo (pozri napr. https://www.spirituality-studies.org/dp-
volume5-issue1-spring2019/32/  ) takze nepredstavuje “konkurenciu”. Na druhej strane 
obycajne o tom hovoria ti z kléra, ktori s jogou skusenosti nemaju. O 3 generacie 
starsi profesori teologie o joge ucili objektivne s vymedzenim mozností, ktore su 
aplikovatelne v krestanstve. O tejto teme hovoria aj list Kongregacie pre vieroucne 
zalezitosti z r. 1989, ako aj diela krestanskych myslitelov ako Dechanel a iní (pozri 
citovanu publikaciu). 
Potom je potrebne poznamenat aj to, ze joga je “brand name”, ktore nie je chranene 
a teda jogou sa nazyvaju niekedy aj smery, ktore s jogou, ako je to definovane v 
jogovej tradicii - teda napriklad hatha jogovej či v osemstupnovej joge Patandžaliho 
nemaju vela spolocneho (napr. beer yoga, goat yoga ai.). Dnes ktokolvek sa 
rozhodne vytvorit nejaku “novu jogy”, nikto mu v tom nezabrani. Teda s malymi 
vynimkami (napríklad p. Bikram, tvorca Bikram jogy si chcel dat patentovat serie 
telesnych poloh, ale iindicka vlada to stopla, lebo u asan sa podla vlady jedna o 
sucast kultury Indie a teda to nie je patentovatelne). Niektore skoly jogy – napriklad 
Biharska skola jogy ma niektore svoje postupy patentovane. Bolo to mozne preto, 
lebo tieto techniky metodicky vyvinul ich zakladatel swami Satyananda a tak to 
nebolo sucastou klasickej jogy aj ked na nu nadvazuju. 
Takze vracajuc sa k FB materialu to, ze sa za niekoho modlia je uctihodne. Aj pan 
professor Krčméry hovoril, ze pripisuje vyznam tomu, ze nad Slovenskom lietalo 
lietadlo s Ježišovou krvou a ze sa uskutocnuje modlenie za ochranenie obyvatelov 

https://www.spirituality-studies.org/dp-volume5-issue1-spring2019/32/
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Slovenska od pandemie a nikto mu to myslim nevycital. Frazovanie ktore pan 
minister uvadza - ze teda sa dotycny citi poviazane, by – v pripade, ze sa jedna o 
jogu a nie okultizmus  je paradoxne, lebo cielom jogy je prave uvolnenie a 
oslobodenie cloveka od svojich vnútorných pút, ktoré mu produkujú problémy v zivote 
(napríklad nesustredenost mysle, nevhodné prejavy osobnostných reakcií, nevhodné 
návyky, nedostatok cvicenia, nedostatok vnútornej relaxácie atd.). Joga – pokial sa 
pestuje spravne, pozitivne vplyva na psychicke aj fyzicke zdravie. Nakolko ale 
nemam informacie o tom, aku jogu dotycny pestoval, blizsie je o tom tazke hovorit. 
Na kazdy pad ale clovek by predpokladal, ze minister vlady SR (a zvlast minister 
zdravotnictva)  v takychto smeroch zaujme politicky neutralny postoj, pretoze takto 
vlastne propaguje nazory svojho nabozenskeho spolocenstva a moralne 
znevyhodnuje  tych priblizne 50 000 občanov SR, ktori jogy cvicia bud v ramci 
nejakej jogovej organizacie alebo individualne. V pripade, ze sa jedna o video, ktore 
publikoval predtym, nez sa ministrom stal, bolo by vhodne to video odobrat z FB, aby 
nebudilo dojem, ze sa jedna o nazor ministra zdravotnictva. 
Toto je to, co na zaklade Vasich riadkov viem k danej teme napisat.  Pokial by Ste 
mali dalsie otazky, prosim, dajte mi vediet. 
Srdecne zdravi a dakujem za zaujem 
Gejza M. Timcak 
Prezident 
Slovenska asociacia jogy 
 
 Odozva 2 
Dobry den,  
  
dakujem za Vase odpovede. Posilam clanok k nahliadnutiu pred publikovanim. 
  

Jedným z najkonzervatívnejších predstaviteľov vlády Igora Matoviča je minister zdravotníctva 
Marek Krajčí, ktorý sa otvorene hlási ku kresťanstvu. O svoju „osobnú skúsenosť s Bohom“ sa 
podelil s čitateľmi napríklad na webe mojpribeh.sk. Fakt, že Krajčí je silne veriaci, dokazuje aj 
video, ktoré sa v posledných dňoch zdieľa na Facebooku. Video ukazuje Krajčího, ktorý 
(zrejme na nejakej prednáške) opisuje svoj zážitok s Duchom svätým. Nie je isté, či zábery 
vznikli v čase, keď už bol Krajčí členom vlády, alebo ešte predtým. „Modlili sme sa za jedného 
konkrétneho brata, ktorý tam bol, a zistili sme, že mal dočinenia niečo s okultizmom a jogou, 
cítil sa poviazaný, keď sme sa začali modliť za naplnenie Duchom svätým,“ rozprával Krajčí. 
Muž, za ktorého sa modlili, vraj potom padol a vykríkol, že už je slobodný. 

Skutočnosť, že je Krajčí veriacim človekom, je jeho osobná vec. Viacerých Slovákov však 
zaskočilo, že nový minister zdravotníctva môže mať problém s jogou, ktorej sa aj u nás 
venujú tisícky ľudí. Prečo vlastne Krajčí hovoril o človeku, ktorý cvičil jogu, akoby robil niečo 
zlé a môže byť joga nebezpečná? Rozprávali sme sa s hovorcom Konferencie biskupov 
Slovenska (KBS) Martinom Kramarom aj prezidentom Slovenskej asociácie jogy Gejzom 
Timčákom. Hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová naše otázky odignorovala. 
Veľmi veľa sa o joge na Slovensku hovorilo pred 20 rokmi. Vtedajší minister školstva Milan 
Ftáčnik chcel jogu dostať do škôl. Narazil však na obrovský odpor mnohých rodičov, ale aj 
katolíckych biskupov. Ftáčnik napokon musel ustúpiť.  

http://mojpribeh.sk/


Čo sa cirkvi na joge nepáči? Kramara vysvetľuje, že jogu ako sústavu telesných cvičení 
neodmietajú. Cirkev však podľa neho upozorňuje, že joga je zvyčajne súčasťou východného, 
najmä hinduistického filozoficko-duchovného smeru, ktorý má radikálne odlišný spôsob 
nazerania na svet, než má kresťanstvo a západná civilizácia. „V niektorých kresťanských 
kruhoch je tiež joga vnímaná v súvislosti s fenoménom New age, ktorý je synkretizmom 
rôznych náboženských, duchovných, ezoterických i sekulárnych prvkov, s kombináciou 
medicíny, vedy, umenia, zdravého životného štýlu, neraz však aj s presahom k 
paranormálnym javom či okultizmu,“ dodáva. Viaceré kresťanské spoločenstvá preto podľa 
neho vnímajú jogu ako možné riziko pre autentický duchovný život kresťana. 

Šéf Slovenskej asociácie jogy Gejza Timčák zasa hovorí, že v kresťanských kruhoch je časté, že 
sa snažia vytvoriť u veriacich ľudí strach alebo obavy o svoju duchovnú integritu, ak budú 
cvičiť jogu. „Pritom z technického hľadiska je to dosť nepochopiteľné, lebo nie je známe, že 
by joga pôsobila proti náboženstvu a joga samotná taktiež nie je náboženstvo, takže 
nepredstavuje konkurenciu,“ tvrdí Timčák. O joge však podľa neho obyčajne hovoria najmä tí 
z kléra, ktorí s ňou žiadne skúsenosti nemajú. Čo sa týka samotného Krajčího videa, podľa 
Timčáka je paradoxné, že sa muž, za ktorého sa mal minister modliť, cítil poviazane. „Cieľom 
jogy je práve uvoľnenie a oslobodenie človeka od svojich vnútorných pút, ktoré mu 
produkujú problémy v živote. Joga – pokiaľ sa pestuje správne, pozitívne vplýva na psychické 
aj fyzické zdravie.“  

Jogu podľa Timčáka na Slovensku cvičí asi 50 000 ľudí. Vyjadrenia ministra Krajčího, ktoré 
zaznievajú na spomínanom videu, ich podľa Timčáka morálne znevýhodňujú. „V prípade, že 
ide o video, ktoré bolo publikované predtým, než sa stal ministrom, bolo by vhodné ho 
odobrať z Facebooku, aby nebudilo dojem, že ide o názor ministra zdravotníctva,“ dodal 
Timčák. 
 
Odozva 3 
 Pekny den 
a dakujem pekne. S publikaciou tejto verzie suhlasim s nizsie uvedenou poznamkou. 
Minister Ftacnik, ktory bol ziakom swami Maheshwaranandu, zakladatela Jogy v 
dennom zivote,  chcel do skol dostat v ramci projektu RAST Jogu v dennom zivote. 
Toto je styl, ktory ma viacurovnovu strukturu a toto vadilo KBS, lebo vyssie urovne uz 
mali/maju v sebe prvky ktore sa nezmestia do mnou spomenuteho Listu biskupom z 
r.1989 (autorom bol vtedajsi kardinal Ratzinger). Vtedy pan Ftacnik sa obratil na 
Slovensku asociaciu jogy a vypracovali sme pre rezort skolstva v spolupraci s 
Pedagogickym ustavom osnovy cviceni jogy pre skoly, ktore boli prijate, aj ked pre 
rozne dovody (niektore spomenute aj Vami) sa osnovy neimplementovali. 
Cize nie jogu ale Jogu v dennom zivote . Implementovany navrh SAJ formalne bol, 
ale v praxi nie. 
 
 
Odozva 4 
precital som si Vas clanok, > https://www.aktuality.sk/clanok/789824/minister-
zdravotnictva-krajci-sa-modlil-za-muza-ktory-cvicil-jogu-slovenski-jogini-
nechapu/?fbclid=IwAR1cbF5EopxOCJXYewN8KJW_AT0_Qt2OHEGr1N2-
e0SruaMxXwd7RKPXqgE a aj ked sa to teraz preklopilo do bulvarnej casti tlace, 
https://www.cas.sk/clanok/979782/zarazajuce-video-krajciho-o-ocisteni-brata-co-znamena-
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nabozensky-fanatik-na-cele-zdravotnictva/ rad by som k teme dodal niekolko 
analytickych momentiek. 
1. V prvom rade je pravdou, ze moze v p. ministrovi nastat konflikt svedomia a 
profesie.  Ale problem nevidim v tom, ze ako pravdepodobne letniciar stale caka 
vnutorne nutkanie “zhora” aby k niecomu pristupil. Iste nebude namiesto operacie 
navrhovat oslobodzovanie  tak ako to popisuje. Problemom je skor nespravne 
identifikovanie povodu procesov o ktorych hovori. 
1.a. To ovanutie “Duchom svätým” je stav, ktory sa odohrava vo vnutri cloveka (aj 
ked to citi externe) a teda v oblasti podvedomia (spravnejsie “nevedomia”, pretoze to 
su oblasti, do ktorych nase osobne vedomie nevie siahnut). V bode, kde sa to objavi 
ako pocit, ktory moze vyvolat emocnu reakciu – napriklad plac, clovek hlada mozny 
povod tohto procesu a podla kultury v ktorej zije to pomenuje. Cize takyto proces je 
znamy napriklad u vacsiny domorodych kultur Amerík, Indie, Australie atd. Ibaze tam 
to pomenovanie je ine. Niet sa tomu co cudovat, lebo ten proces neprichadza s 
pomenovanim “som Duch svätý”, alebo “som šakti” atď. Podobne to, co popisuje ako 
osobny pocit prudenia akejsi vnutornej sily tiez nie je nic specificke pre krestanstvo. 
Je to proces, ktory pozna aj joga, ale ma na to ine nazvoslovia a pracuje s tymi 
procesmi o mnoho preciznejsie a cielenejsie, lebo tieto vnutorne procesy vedia 
mobilizovat v cloveku velmi vela energie, ktoru nie kazdy moze dobre integrovat pri 
takom “impulzivnom” prezivani.. 
1.b. To uvolnenie je ich standardna technika, ktoru som mal moznost vidiet este v r. 
1990, ked skupina pentecostalistov z USA prisla do Kosic. Bolo to impozantne, ale 
zlepsenia neboli trvale a vyliecenia skor kratkodobo pocitove (zial). Takze tu chyba u 
toho “oslobodeneho” cloveka anamneza a follow-up. 
Obcas sa objavuje aj “hovorenie rečí”, co tiez popisuju ako dnesnu verziu procesu, 
ked apostoli zacali hovorit jazykmi, ktorymi dovtedy nehovorili. Rozdiel je v tom, ze to 
apostoli vedeli vedome pouzivat a strukturovane nimi komunikovat (napr. sv. Tomas 
pri svojich cestach), kdezto tu sa to odohrava ako kuriozita, ktora pominie po 
skludneni. Podobne prejavy nevedomia cloveka sa objavuju aj pri technikach ako 
holotropne dychanie. Opat vyklad povodu tohto fenomenu  za v ramci kazdej oblasti 
principialne lisi. 
2. V joge osobnostne zrenie cloveka sa premieta aj do sposobu ako clovek v 
kazdodennom prudeni zivotnych tokov “zreje”. Tu su ale obecne 2 smery: 
extrvovertny a introvertny. Extrovertny smer – napriklad letniciari – vsetky svoje 
zazitky smeruju k pastoracii, ku skupinovym udalostiam, modleniam. Ale ako vidime z 
videa, osobnostne zrenie nemusi nastat. Integracia skusenosti je len na urovni pocitu 
svojej spravnosti. “Pravdou te to, co vacsina povazuje za pravdu” (v ramci 
spolocenstva). 
Inac v Madarsku tiez je jedna novodoba sekta “A hit gyulekezete” (letniciari, 
karizmatici), ktora je popularna, lebo ide cez impulzivne vyvolane emocne zazitky. Ich 
veduci S. Nemeth tiez v r. 2019 predniesol kazen, ze joga je od čerta  co ale musel 
verejne odvolat (oba kazne su na youtube)  pre hromadny pozdvih nesuhlasu 
verejnej mienky (nielen tych, co pestuju jogu). 
Introvertny smer neproselytizuje, ale optimalizuje svoj zivot na zaklade svojich 
poznatkov. Tu nastava aj osobnostne zrenie. Toto je aj pripad jogy. Cize pri vyucbe 
jogy – teda na urovni fyzickej a mentalnej nie je cielom, aby sa vytvorila nejaka sekta, 
ktora bude lakat ludi na nejake “zazracne vyliecenia”, ale aby clovek, ktory jogu 
praktizuje vedel okrem prace na sebe, najma svojim prikladom pomahat aj druhym k 
lepsiemu pochopeniu a zvladavanu svojho zivota. 



Joga teda nema spor s nabozenstvami a vo svojej povodnej podobe zostava mimo 
nabozenskych ramcov. A to napriek tomu, ze napriklad v Indii vedicke “nabozenstvo” 
(nazyvane nespravne hinduizmom) tiez si rado prisvojuje jogu. Joga je pritom jedno 
zo 6 klasickych indickych filozofii. Ten internetovsky odkaz, ktory som minule poslal 
sa tiez tyka toho prisvojovania. 
3. Extrovertne prvky v novodobych podobach jogy su vlastne reakciou na Zapadne 
kulturne prostredie. Su pocetne priklady kompetentnych joginov, ktori prichadzaju 
povedzme do USA a behom desatrocia su uz do tej miery zasiahnuti Zapadnym 
kulturnym prostredim, ze stracaju svoje povodne hodnoty. Vplyva na to model 
potreby stotoznit sa s rolou celebrit, slavy a prosperity v Zapadnom ponati. 
4. Reakcia KBS je zaujimava preto, lebo je skoro presnym klonom listu z r. 2002. 
Deklaruje sice, ze nema nic proti cviceniu jogy (co zial tiez nie je pravda), ale ze sa 
jedna o moznost “infekcie” Vychodnymi nekrestanskymi myslienkami. Cize je to 
stavane na obavach. a vnimanych rozdieloch medzi Vychodom a Zapadom. Pritom v 
Taliansku napr. reholnici cvicia jogu (nehovorim, ze je to v ich “popise prace”, ale ze 
viem o skupinach reholnikov, ktori jogou si pomahaju pri udrziavani zdravia). Existuje 
dokonca aj specificky smer “!kerstanska joga”. To, ze joga je v mnohych smeroch ina 
ako zapadna civilizacia, je myslim v prospech veci. Neviem, ci viete, ze podobne ako 
Manicheizmus, Budhizmus, aj krestanstvo malo obdobie, ked sa rozsirilo na celom 
eurazijskom kontinente. Napriklad manzelka Kublaj Khana bola krestanka. Je to 
hlavne dielo sv. Tomasa, ktory bol velkym cestovatelom a v Indii dodnes existuje 
krestansky smer Tomaristov. V Cine zaciatkom minuleho storocia japonski 
vyskumnici objavili texty nazyvane “Jezisove sutry”, ktore predstavuju cinsku verziu 
chapania krestanstva. Ma to povod tiez v praci sv. Tomasa apostola. Cize tak, ako 
ostatne velke nabozenstva, aj krestanstvo je ohrozene konfrontaciou s novymi 
filozofickymi smermi ktore predstavuju liberalizmus, kozmopolitizmus, ateizmus atd.  
Krestania sa dnes zaroven stali celosvetovo najprenasledovanejsou nabozenskou 
skupinou, cize na Blzkom Vychode (Irak, Syria), v Afrike ci Indonezii su nielen 
prenasledovani, ale aj vrazdeni ci vyvrazdovani neoradikalnymi skupinami inych 
naboženstiev.  
Cize sposob ako zvysit vnutornu dynamiku krestanov a najma katolikov by mal byt 
predmetom zaujmu aj KBS. Zrejme ale princip kritickeho myslenia, ktore je zakladom 
pre integraciu poznatkov aj zazitkov tu nie je brane v uvahu. 
5- Joga a New Age je tiez vztah, ktory sa v katolickej komunikacii objavil uz v 
osemdesiatich rokoch minuleho storocia. Asi preto, lebo tam nastala obrovska 
experimentacia pri hladani zmyslu zivota, objavovanie humannej spirituality (aj ako 
akysi protiklad nabozenskemu establishmentu). Ale Joga s New Age ako takym nic 
spolocne nema. Principy jogy sa po cca 4000 rokoch nemenili a to preto, lebo 
struktura cloveka sa v podstate nemenila. Menil sa sposob zivota, menili sa 
nabozenstva a filozofie, ale struktura cloveka je nezmenena. Cize spoznavanie 
vnutornej psychickej struktury, mobilizacia svojich vnutornych energii je taka ista pred 
4000 rokmi ako teraz. Iba ramec sa moze menit apovedzme kym stari praktikanti jogy 
k cviceniu nepotrebovali ziadne umele pomocky, kym dnes jogove pomocky hybu 
multimilardovym biznisom. 
Dalej joga nikdy nebola synkretisticka. Naopak, jej postupy aplikovali synkretisticke 
smery. Co sa tyka paranormalnych javov, tam by patrili aj letniciarske techniky a co 
sa tyka okultnych veci, myslim si, ze letniciarom podobne smery su k okultizmu o 
mnoho blizsie ako joga. 
Pritom treba povedat, ze to co nazyvame paranormalnym zavisi od nasho poznania, 
Cize lietadlko ale aj vzducholod by bola pred 500 rokmi paranormalny jav. 



Paranormalnym javom nazyvaju obycajne javy, ktorych princip nepozname. Ak si 
vsimneme zivot napriklad relativne nedavno zosnuleho sv. Pia zo San Giovanni 
Rotondo,  tak tam najdeme cely rad paranormalnych javov, ktore s klerus dlho snazil 
potlacit. Cize znovu vidime strach o imidz, o hodnovernost dogmatickych tez  ci 
vykladov pisma atd. 
A tak, napriek tomu, ze joga vie pomoct krestanovi  objavit autenticky krestansky 
duchovny zivot, vela krestanskych smerov joge nevie prist na meno. A to aj napriek 
tomu, ze pocet veriacich sa celosvetovo znizuje  aj pre istu stratu vnutorneho naboja 
v zivote cirkvi. Vidime osud aj nasho  arcibiskupa Bezáka, ked prekrocil iste 
konvencne hranice v cirkvi. 
  
Viem, ze tieto aspekty Vami zvolenej temy asi nepojdu do tlace, ale myslim, ze je 
potrebne rozsirit si pohlad na ministra zdravornictva a jeho vnimanie jogy v sirsom 
kontexte. 
  
Poznamka: 
Povodne dialogy tu uvadzam preto, lebo nie je zname ake pokracovanie bude tato 
vec mat. 


