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ПО ТЕН ЦИ ЈА ЛИ  
ФИ ЛО ЗО ФИ ЈЕ ЈО ГЕ У  

РАЗ ВИ ЈА ЊУ  
ФУН ДА МЕН ТАЛ НОГ  

ХУ МА НИ ЗМА
Сажетак: Пред мет овог ра да је ана ли за по тен ци ја ла етич ких 
нор ми фи ло зо фи је јо ге у кон тек сту по тра ге за ху ма ни јим мо де лом 
еко ном ског раз во ја. По тре бе за про ме ном до ми нант ног нео ли бе
рал ног кон цеп та раз во ја су еви дент не. Нео ли бе ра ли зам, ба зи ран 
на не ре гу ли са ном гло бал ном тр жи шту, ли бе ра ли за ци ји тр го ви
не, про фи ту по сва ку це ну и сма њи ва њу со ци јал не уло ге др жа ве, 
про из во ди мно ге не га тив не по ја ве као што су по ве ћа ње ја за из
ме ђу бо га тих и си ро ма шних, раст не за по сле но сти, на си ља и ору
жа них кон фли ка та, ис цр пљи ва ње при род них ре сур са и за га ђи ва
ње жи вот не сре ди не. Кроз при зму фи ло зо фи је јо ге ово ста ње се 
мо же об ја сни ти одва ја њем чо ве ка од сво је при ро де и су шти не. 
И по ред то га што је јо га „пут у уну тра шњост”, њен мо рал ни 
ко декс мо же до при не ти ства ра њу ху ма ни јег дру штва, с об зи ром 
да мир и хар мо ни ја у дру штву за ви се од ми ра и хар мо ни је у по је
дин цу. Циљ ра да је да ис так не зна чај осве шћи ва ња чо ве ка и до
след ног по што ва ња ети ке у ко рист соп стве ног раз во ја, као и да 
ука же на потребу ху ма ни за ци је и про ме не еко ном ске и дру штве не 
парадигме. 

Кључнеречи: фи ло зо фи ја јо ге, нео ли бе ра ли зам, са вре ме ни ка пи
та ли зам, еко ном ски и дру штве ни раз вој, етич ки прин ци пи јо ге
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Увод1

Јога, хиљадама година стара источњачка дисциплина, по
стајесвепопуларнијанаЗападу.Упоследњихпардеценија,
интересовањезајогудрастичнорасте.Процењујеседада
насоко200милионаљудиусветувежбајогу,аистражива
њапоказујудасесамоуСАДбројвежбачапоследњихго
динаскороудвостручио,од20,4милионау2012.годинина
36милионау2016.години2.Јогајеприсутнаиумедијимаи
друштвениммрежама,аспецијализованичасописисеизда
јуумногимземљама.Значајиделотворностјогезаздравље
призналајеиСветсказдравственаорганизацијаипокрену
лаистраживањекакодасе јогаинтергришеунационалне
здравственесистеме3.

Степенглобалногдруштвеногпризнањајогеилуструјечи
њеницадајеГенералнаскупштинаУједињенихнацијаРе
золуцијом69/131од11.децембра2014.године4установила
21.јунзаМеђународниданјоге.Резолуцијапозивадржаве
чланицеУједињенихнација,међународнеирегионалнеор
ганизације,организацијецивилногдруштваипојединце,да
обележетајданрадиподизањасвестијавностиокористима
практиковањајоге.Резолуцијаподвлачидајеглобалноздра
вљедугорочнициљразвојакојизахтеваближумеђународ
нусарадњупутемразменедобрихпраксиуциљуунапре
ђења животних стилова појединаца. Признавајући да јога
обезбеђујехолистичкиприлазздрављуиблагостањуљуди,
Резолуцијаистичедабиширењеинформисаностиоблаго
детимапрактиковањајогекористилоздрављусветскепопу
лације.ОбележавајућиМеђународниданјоге2016.године,
Генерални секретарУједињених нација, БанКимун (Ban
Kimoon),истакаоједапрактиковањејогеможедопринети
растујавнесвестинаскаопотрошачаресурсапланетеикао
појединацаодужностидапоштујемоиживимоумируса
нашимсуседимаинагласиоулогуздравогначинаживотау
реализацијиодрживихциљеваразвоја5.

1 Текстјенастаокаорезултатраданапројектуброј179023којифинансира
Министарствопросвете,наукеитехнолошкогразвојаРепубликеСрбије.

2 Маленовић,Ј.(2016)Утицајдруштвенихмрежаидигиталнихмедијана
перцепцијујавностиојоги.[Theinfluenceofsocialnetworksanddigital
mediaonthepublicperceptionofYoga],Сми сао,6(6),стр.79.

3 NDTV.WHO Re se ar ching Yoga’s Ro le for He alt hi er World, June20,2015.
https://www.ndtv.com/worldnews/whoresearchingyogasroleforhealthi
erworld773482,приступљено11.01.2018.

4 UnitedNations,In ter na ti o nal Yoga Day,ResolutionAdoptedbytheGeneral
Assemblyon11December2014,sixtyninthsession,A/RES/69/131.

5 UnitedNations.On  In ter na ti o nal Yoga Day, Ban spo tlights im por tan ce of 
he althy li ving in re a li zing Glo bal Go als, June21,2016, http://www.un.org/
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Овимпотезоммеђународназаједницајепризналазначајјоге
заздрављеитокаодугорочнициљразвоја.Јогасе,међутим,
и надаље претежно посматра као практиковањефизичких
положаја,аса на, а знатномањекаофилозофија којаможе
допринетибољемразумевањусветаидруштваданашњице.
Филозофијајогесеујошмањојмериповезујесамогућно
стима унапређења друштва и економског развоја, иако је
Вивеканандајошпреједногвеканаглашаваода„будућност
сваке земљезависиоднародаињеговефокусираностина
људскиразвој”6.Оовојтемиимамалостручнелитературе,
заразликуодтемакојесеодносенаутицајјогенафизичко,
психичко иментално здравље, описивање и објашњавање
техникајогеијогекаофилозофскогсистема.

Последњихгодина,анарочитоодглобалнеекономскеифи
нансијске кризе 2008. године, расте интересовање аутора
заистраживањејогеизовеперспективе.ТакоРадун7ана
лизираактуелност јогеусветлупреиспитивањалибераног
моделаглобалногпословањаистварањановеглобалнееко
номскеидруштвенепарадигме.Маленовић8 закључуједа
јепорастинтересовањаЗападногчовеказа јогувезан,пре
свега,задруштвенеиекономскепромене,превасходносвет
ску економскуифинансијскукризу, која једонелависоку
стопунезапослености,неодрживостпрезадуженихживота
банкарским кредитима и друге економске и социјалне те
шкоће;какосусвидругидотадапознатимоделимањеили
више изневерили, објашњења и одговори се траже у дру
гачијемпогледунасветипокретањуличнихпотенцијала.
Теодорски9примећуједасечовекпочетком21.веканалази
уепицентруубрзаногразвојаипренаглашеног,узнемиреног
ифрагментованог бивствовања, те да је потреба за тиши
ном и унутрашњиммиром прешла из потребе у неопход
ност.ЗачовекаданашњицеПатањђалијеве10Јо га Sутрeсу
изузетнокорисне,собзиромдаимјекрајњициљ,какојето

sustainabledevelopment/blog/2016/06/oninternationalyogadaybanspo
tlightsimportanceofhealthylivinginrealizingglobalgoals/, приступље
но11.01.2018.

6 Никић,П.(2016б)Ци клус пре да ва ња: Ве ли ка ни јо ге. Свами Ви ве на нан
да – пре зен та ци ја,Београд:ЈогасавезСрбије.

7 Радун,В. (2011)Актуелност јогеу светлупреиспитивањалибералног
модела глобалног пословања и стварања нове глобалне економске и
друштвенепарадигме,Сми сао,1(1),стр.241268.

8 Маленовић,Ј.(2016)Утицајдруштвенихмрежаидигиталнихмедијана
перцепцијујавностиојоги,Сми сао,6(6),стр.80.

9 Теодорски,М. (2015)Мрачни амбис слободе: јога у делима Рудолфа
Штајнера,Сми сао,5(5),стр.116.

10Патањђали (1977)Из ре ке о јо ги. [Yoga Su tra], Зец, З. прев., Београд:
БИГЗ.
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сажео Граман (Gramann)11, како доћи у стање ослобођења
узостваривањехармонијеимираусвомживоту.Ауправо
тонајвишенедостајесавременомчовеку,мирихармонијау
њемусамомискладсаоколином.

Човекданашњице,нарочитонаЗападуиувеликимградо
вима, живи убрзано, под сталним стресом, притисцима и
бригамазбогмноштвастваривезанихзаобезбеђивањеиз
вораприходазасебеизасвојупородицу.Савремениразвој
је усмерен искључиво наматеријалну сферу која окружу
је човека, односно на урбанизацију, инфраструктуру, брзе
возове, аутомобиле, мобилне телефоне, таблете, интернет,
друштвенемреже, „паметне”куће, сателитеиразнадруга
техничкаитехнолошкаунапређењаиновине.Развојдухов
не сфере је у потпуности запостављен. Брз темпоживота
пратиибрзахрана,брзимобилнителефони,брзисаобраћај,
„брза” забава, потрошачка психологија…Већинаљуди се
трудидатокомданаурадиштовише,такодаданпролети,
адагачовекнебудесвестан,каонисебеутомдану.Ита
кочовекпрактикујеивежбажурбудокганештоутомене
заустави,болестилинезгода.

Стоун[Stone]12примећуједаунашојпоремећенојкултури
презапослености,фокусиранојнапосао,потрошњуизаба
ву, не само да је тешко успорити, већ је „тешко обратити
пажњунастварикојесуизваннашихприоритета”.Тешкоје
битиприсутанусадашњициифокусиранна„сада”удру
штвуукојем јепажњадефицитарна.Доминантнафилозо
фијајенеограничениматеријалнирастусвимњеговимоб
лицима:привредни,индустријскиитехнолошкираст.Жи
вимоукултурикојајезаробљенаупрекомернојпотрошњи
и производњи како би задовољили наше експоненцијално
растућежељедаимамовише13.ПремаСтоуну,потребноје
дапроменимодвествари.Прво,даразумемоузрочнопосле
дичневезеизмеђунашегделовањаипоследицатогделова
ња.Друго,кадапостанемосвесниуништавајућегефектана
шегделовањанаљудскиинељудскисвет,потребнесунам
практичневештинеданаучимокакодаделујемо,собзиром

11Gramann, P. Пет стања ума из Патањђалијевих Јога Сутри и њихове
савремене импликације. [Five States ofMind of Patanjali’sYoga Sutras
andTheirContemporaryImplications],зборникрадова„Јо га – све тлост 
уни вер зу ма”,Међународнa интердисциплинарнa научнa кон ференцијa
„Јо га у на у ци – бу дућ ност и пер спек ти ве”,приредиоНикић,П.(2010),
Београд:ЈогасавезСрбије,стр.179.

12Stone,M. (2009)Yoga for the World Out of Ba lan ce,Boston:Shambhala
Publications,p.81.

13Исто,стр.24.
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дајенашумреактиванипоремећен,тесмонеспособнида
схватимотренутак.

Имајућиувидунаведено,разрадаовепроблематикеполази
од следећих  хипотеза: (а) да самочовек који је остварио
хармонијуимирусвомживотуможедаградихуманодру
штвоиразвијањеговуекономскуосновунаначиндаодтог
развојасвиимајукористи,(б)дајогакаофилозофијаипрак
саможедопринетидачовекостварихармонијуимирусвом
животу и (ц) да је еволуција друштва заправо еволуција
човека,каоштојееволуцијачовекаеволуцијадруштва.

Предмет овог рада је анализа потенцијала етичких норми
филозофијејогезахуманизацијудруштвеногиекономског
развоја.Циљрадаједаистакнезначајосвешћивањачовека
идоследногпоштовањаетичкогкодексаукористсопстве
ногразвоја,каоидаукаженапотребупроменеекономске
и друштвенепарадигме.Поред тога, радима за циљи да
укаженапотребудекомерцијализације ’индустрије јоге’и
сузбијањеискривљенепредставео јогикаомодерногпро
изводанатржиштукојесепродајеконзументимаискључиво
као’лекпротивстреса,нервозеиболоваулеђима’.

Уиспитивањупостављенихтезапошлосеодприкупљања
расположивестручнедомаћеистранелитературе,укључив
ши и литературу за обуку инструктора јогеМеђународне
јогеакадемије ЈогасавезаСрбије.Упроучавањунаведене
грађекоришћенјеметодкомпилацијетекстоваојогиире
зултатаприкупљенихнаучноистраживачкихрадовауобла
стипредметаовограда,каоианалитичкиидескриптивни
метод.

Кључ ни про бле ми са вре ме ног  
нео ли бе рал ног ка пи та ли зма

Неолиберални економскисистем јепостаодоминантанна
глобалномнивоуседамдесетихгодинапрошлогвека.Њего
воглавнообележјејезаокретпремамаксимизацијипрофи
тапосвакуцену,првенственопутемснижавањатрошкова
рада, уз форсирање ничим спутаног тржишта, либерали
зације трговине, дерегулације и смањења социјалне уло
гедржаве14.Друштвенициљеви, који суудобапревласти
Кејнзове (Keynes) доктрине били важни, падају у други
план15.Профитнимотивиновацдобијајузначењенајвише

14Докмановић,М. (2017)Ути цај нео ли бе ра ли зма на еко ном ска и со ци
јал на пра ва, Београд:Институт за друштвененаукеиЧигојаштампа,
стр.2022.

15Месарић, М. (2006) Дугорочна неодрживост тржишног фундамента
лизмаинеолибералногкапитализма,Еко ном скипре глед,бр.57(910),
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друштвеневредностиикаотаквипродируиуванекономску
сферу,каоштосуобразовање,култура,здравство,спорти
осталедруштвенеделатности.

Захваљујућиразвојусаобраћаја,технологијеикомуникаци
онихсистемаиуспостављањуглобалногтржишта,државне
границе вишенисупрепрека кретањуробе, радне снаге и
финансијскогкапитала.Мотивисанеостварењемштовећег
исигурнијегпрофита,великекомпанијеимултинационалне
корпорацијепремештајупроизводњуиуслугеизразвијених
економијауземљеуразвојуиземљеутранзицији,собзи
ромдаонеобилујунезапосленомијефтиномрадномснагом,
јефтинијимприроднимресурсимаилабавомлегислативом
у погледу корпоративне одговорности, фискалних обавеза
изаштитеправарадникаиживотнестредине.Финансијска
глобализацијајестворилаmo ney ma na ger ca pi ta lismкојиге
неришенеједнакостиифинансијскунестабилност.Економ
скиразвојјепостаоекстремнонеправичанзбогнеправичне
дистрибуцијеблагодетиразвојакојиприсвајасвеужикруг
људи16:

• Од 2015. године, 1 проценат најбогатијих људи
поседујевишенегосвиосталиљудиукупно.

• Осморо најбогатијих људи на свету поседује коли
ко сиромашнија половина светске популације (8 :
3,600.000.000).

• У периоду између 1988. и 2011. године приходи 10
процената најсиромашнијих људи су се повећали
засвега3УСДгодишње,доксусеуистомпериоду
приходи1процентанајбогатијихповећали182пута.

• Процењујеседаћеунаредних20година500најбо
гатијихљудинасветупренетисвојимнаследницима
преко2,1трилионУСД,што јесумакојапремашује
БДПИндије,земљеукојојживи1,3милијардаљуди.

• У САД, приходи сиромашније половине популаци
јеуназад30годинауопштенисупорасли (растод0
процената),доксуприходи1процентанајбогатијих
пораслиза300процената.

Економскисистемпостајенеправичани збогнеравномер
ног односа оних који стварају вредности и оних који те
вредностиприсвајајуикористе.Каопоследицаекономске

стр.612.
16Докмановић,М. (2017)Ути цај нео ли бе ра ли зма на еко ном ска и со ци

јал на пра ва, Београд:Институт за друштвененаукеиЧигојаштампа,
стр.10,23.
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глобализацијеиубрзанеконцентрацијефинансијскемоћии
светскогбогатстваурукамасвемањегбројаљуди,центар
светскеполитичкемоћисесвевишепремештаурукегло
балне финансијске надкласе. Њено даље богаћење усло
вљенојефорсирањемпауперизовањавећинесветскепопу
лацијеирастапрекаријата,штодоводидосмањењасред
њег друштвеног слоја у свим земљама. Супранационална
привредна друштва, каошто сумеђународнефинансијске
институције, транснационалнекорпорацијеимултинацио
налне компаније, стекла сумоћ да у мањој или већој ме
ри уобличавају вољу држава и да их повинују својимин
тересима и циљевима.Многе транснационалне компаније
супосталебогатијеимоћнијеоддржава.Годишњипрофит
највећихкорпорацијавећијеодбрутонационалнихдохотка
већинедржава.У2015.години,десетнајвећихкопрорација
насветуостварилојепрофиткојиимједонеоприходвећи
одукупногприхода180држава17.

Привредне активности, нарочито транснационалних кор
порација,претежносумотивисанепохлепомдасеоствари
штовећипрофит.Производњаробаипружањеуслугаради
унапређењаквалитетаживотапотрошача јеудругомпла
ну.Све је распрострањенија пракса производње роба које
суштетне заживот, безбедност и здрављељуди, као и за
животнусредину18.КакотопримећујеЛизбет (Lysebeth)19,
„окрутнаборбазановацјеотврднуланашасрца,ућуткала
нашусавестипоквариланашморал”.

Унеолибералномекономскоммоделуљудисенепосматрају
каољудскабића,већискључивокао’ресурси’,као’хумани
капитал’,асамимтим,као’оруђе’остваривањаекономског
раста, с једнестране,икаопотрошачипродуката тогеко
номскограста,сдругестране.Свепостајетржиштеисвесе
продајеикупује,укључујућииприступводи,храни,обра
зовањуиздравственојзаштити,аценуформиратржиште20.

Савремено доба карактерише растући дисбаланс изме
ђу степена техничког и технолошког развоја и матери
јалне цивилизације, с једне стране, и нивоа духовности и

17Исто,стр.23.
18Докмановић,М.Одговорностдржавеипословногсекторазаздрављеи

безбедностпотрошачаизаштитуживотнесредине,у:Ср би ја и ре фор
ми са ње ин сти ту та од го вор но сти,приредиоМиленковић,М.(2017а),
Београд:Институтдруштвенихнаука.стр.20.

19Lysebeth,A.v. (1977)Учим јо гу,Боначић,М.прев.,Загреб:Напријед,
стр.14.

20Докмановић,М. (2017)Ути цај нео ли бе ра ли зма на еко ном ска и со ци
јал на пра ва, Београд:Институт за друштвененаукеиЧигојаштампа,
стр.21.
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индивидуалногидруштвеногморала,сдругестране.Свеје
видљивиједајетрказаосвајањемсвевећихматеријалних
добара и жеља за остваривањем мегаломанских амбиција
узрок свој дисхармонији света каои политичких, економ
ских,класнихиидеолошкихборби21.

Упркос неспорноми убрзаном техничком, технолошкоми
информациономразвоју,већинасветскогстановништване
маприступаилиимасамоделимичанприступресурсима,
послу,образовању,здравственимуслугама,здравојхрании
чистојпијаћојводи.Основнаемоцијајепосталастрахзбог
растуће несигурности у погледу извора прихода, физичке
безбедностиисвегаштоможедадонесенеизвеснабудућ
ност.Осећајличненесигурностиподстичуимногеглобал
не појаве које прелазе државне границе, као што су ору
жани конфликти, ратови, тероризам, криминал, еколошке
катастрофе, миграције, загађивање природе, појава нових
заразнихболести,економске,монетарнеифинансијскекри
зе…Стањејејошлошијеакосеимаувидудасемногеове
појавенамерностварајуиподстичурадистицањамоћии/
илипрофита.Примерсуфабрикеикомпанијекојенепред
узимајуништарадиспречавањазагађивањаваздухаиливо
дотокова,јербиимпредузимањезаштитнихмерасмањило
профит;произвођачикојинеумеренокористепестицидеи
друге хемикалијештетне за здрављељуди ради повећања
производњевоћаиповрћа;сечашумазбогпрофитаисл.

Последњавеликаглобалнаекономскаифинансијскакриза
из2008.годинебилајеиопштадруштвена,еколошкаипо
литичкакриза,каоикризаморалаивредности.Подривенаје
основаразвојаи,какотоРадун22истиче,отвориласусефун
даменталнапитањаопстанкаљудскогдруштва:(а)космо?
(б)кудаидемо?(ц)штаједруштвениразвој?Постајесвеја
сниједајеглобалнакриза,каопроизводнеетичкогинехума
ногнеолиберализма,пресвегарезултатнарушенединамич
керавнотежеизмеђуразвојадруштва,еволуцијеприродног
окружењаиразвојачовекакаољудскогбића.Овимпостаје,
такође,свејасниједаодговоринаовекључнепроблемеда
нашњицеморајубитисистемскиихолистички,усмереника
променипреовлађујућепарадигмеразвојафокусираногна

21Пуљо, Ј. (1976) Јо га, Београд: Књижевна заједница „Петар Кочић”,
стр.11.

22Радун,В. (2011)Актуелност јогеу светлупреиспитивањалибералног
модела глобалног пословања и стварања нове глобалне економске и
друштвенепарадигме,Сми сао,1(1),Београд:Међународнодруштвоза
научнаинтердисциплинарнаистраживањауобластијоге,стр.244.
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профитизгртањематеријалнихдобара23.Могућиновипу
тевиукључујуразвијањедуховнеекономије24узподржава
њесоцијалнеправдеисолидарности.

Ху ма ни раз вој из пер спек ти ве фи ло зо фи је јо ге

Глав не ка рак те ри сти ке фи ло зо фи је јо ге

Збогнедостаткасачуванихтекстова,собзиромдајеиндиј
скатрадицијапочиваланаусменомпредању,тешкојетач
ноутврдитивременастанкајоге.Њенизачецисевезујуза
предведскипериод,увремецивилизацијеХарапаиМохен
ђоДаро у долиниИнда која је свој врхунац достигла око
2500годинап.н.е.Елементифилозофијејогесемогунаћиу
различитиминдијскимтрадицијама,каоштосуупанишад
скаучења, будизами санкхја.Кључниизворикоји говоре
осуштинијогесунајстаријихиндуистичкисветитекстови
ВедеиУпанишаде,Бха га вадГи та,Јо гаВа си штаиПатањ
ђалијевеЈо гаСу тре.Терминјогаетимолошкипроизилази
изсанскритскогкоренаyujштозначи„повезати”,„привеза
ти”, „држати чврстоприљубљеним”, „унија”, „јединство”.
Токомвекова јога једобијаларазличитазначења.Махадев
Десаи25 дефинише јогу као дисциплиновање интелекта,
ума, емоција и воље, уравнотежење душе што омогућава
човекудасагледаживотуподједнакојмериусвимњеговим
аспектима.

Усавременојлитературијевеликибројразличитихдефини
цијаипоимањајоге,ачестосенеправиразликаизмеђујоге
каофилозофскогсистемаијогекаотехнике.Јогакаофило
зофијаможедабудеиметодусавршавањаистилживота,
доксутехникејогеефикаснооруђезаодржавањефизичког
ипсихичкогздравља.

У богатој историји јоге поједини концепти су срасли са
различитим индијским учењима тако да су настале више
врстајога:ђњанајога,аспаршајога,дхјанајога,бхактијо
га, хатха јога, нада јога, кундалини јога, карма јога, крија
јога,лаја јога, тарака јога,мантра јогаисанкхја јога.Ова

23Докмановић,М. (2017)Ути цај нео ли бе ра ли зма на еко ном ска и со ци
јал на пра ва, Београд:Институт за друштвененаукеиЧигојаштампа,
стр.87.

24Радун,В. (2011)Актуелност јогеу светлупреиспитивањалибералног
моделаглобалногпословањаистварањановеглобалнеекономскеидру
штвенепарадигме,Сми сао,1(1),Београд:Међународнодруштвозана
учнаинтердисциплинарнаистраживањауобластијоге,стр.246.

25Према:Ајенгар,Б.К.С.(2015)Све тлост јо ге,НовиСад:Комико;Из
ворник:Iyengar,B.K.S.(2003)Light on Yoga,NewDelhi:HarperCollins
PublishersIndia,p.19.



335

МИРЈАНА ДОКМАНОВИЋ

последњенаведенаврстајогесеназиваиПатањђалијевом
јогом,премаауторуПатањђалијукојијеосновефилозофије
јогесажеоузбирциизрекаЈо га Су тре26којепредстављају
срцејоге27.

Патањђалисматрадајечовеквезанзатекућиживотипона
вљањеегзистенцијезбогсвогнемирногдуха(ћи тавр ти).
Главнакарактеристикаумаубудномстањујестеданикадне
можедабудепразанидаможедасеконцентришесамона
једанобјекатудатовреме.Умсталномењасвојеобјектеи
стогајенемиран.ПремаПатањђалију,коренскиузроксвих
људскихпатњи јежеља за световнимужицима.Уживање,
међутим,неможедаиспунижељу, већ је, насупрот томе,
повећава, а тиме чини човека немирним.Жеље се рађају
изнезнања (ави дје).Искорењивањемнезнањаивезаности
нестајужудње,атимеичовековепатње.

ПремасанкхјафилозофијикојујеПатањђалиусвојиоусво
јојјогичитавсветсесастојиизтриконститутивнесилекоје
сеназивајугу на ма.Тетригунесу:

1. Сат тва–лаганаисветлагуна,имаквалитетлакоће,
светла,хармонијеистабилности,енергијајеуравно
тежена или неутрална, владајућа особина је знање,
миринесебичност;

2. Ра ђас –чврстаипокретнагуна,имаквалитетактив
ности,енергијеисиле,владајућаособинајепохлепа,
себичност,грамзивост,немирижудња;и

3. Та мас –учмалост,оноштосесупротстављаактивно
стиидоводидотромостиинезнања,владајућаособи
најестагнација,конфузија,досада,тупостилењост.

Кадасуоветрисилеустањуравнотеже,природа(пра кр ти)
јенеманифестована.Природасеманифестујетеккадагу не 
изгуберавнотежуистогајеосновнаодликапостојањаусве
тунесклад(дук ха)исталниизазовсупротности.Природаје
уравнотеженостањесачињеноодчистотеисветла(са тва),
активностиичулнеобојености(ра ђас)инеосетљивостии
таме(та мас).

Човеккаодеоприродетакођепролазикрозсвеоветригу не. 
Акојеједнегу невишеоддругих,настајепроблем.Акоучо
векупреовлађујета мас,удубокојјеучмалостиитупостии
самовегетира.Акојепревишера ђа са,ондајечовекпреак
тиваниупотразизановимзанимањимаиузбуђењима.Ако

26Патањђали(1977)Из ре ке о јо ги,прев.Зец,З.,Београд:БИГЗ.
27Десикачар, Т. К. В. (2015)Ср це јо ге, Бојић, Г. прев., Београд: Бабун,

стр.145.
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јепревишеса тве,ондачовекпостајесопство,штојетакође
неравнотежа.Исправанживотјеживотравнотеже.Кадасу
светригу неуравнотежене,човекјеустањуравнотеже,од
носнонесопства,штојестварночовековобиће.Циљјогеје
дастворитоуравнотежено,са твич костање28.

ПремаПатањђалију29,какотоистичеу Јо га Су триI,2,овај
циљсепостижезаустављањемврћењадуха(ћи тавр ти ни
род ха)путемпрактиковањасистемаосмочлане јоге,одно
снојогекојучинеосамудова30којенабрајауЈо гаСу триII,
29.Тиудовијогесу:

1. Правилаисправногпонашања(ја ма);

2. Самодисциплина, начини придржавања тих правила
(ни ја ма);

3. Положајитела(аса не);

4. Управљање животном силом, пра ном, путем даха
(пра на ја ма);

5. Управљањечулимапутемуздржавања(пра тја ха ра);

6. Задржаностпажње(дха ра на);

7. Контемплација(дхја на)и

8. Усредсређеностилинадсвест(са мад хи).

Ниједанодовихаспекатасенеможеразвијатисамостално
безразвијањаосталихаспеката.ЗатоихПатањђалиназива
удовима.Онисуикорациусмислудасвакиаспектследи
претходни,аистовременосуиорганскацелина.

Етич ке ком по нен те јо ге

Првадваудајоге(ја маини ја ма)суњенеетичкекомпонен
теистогасуодпосебногзначајазапредметовограда.Став
којизаузимамопремаприроди,стваримаидругимљудима
називасеја ма,аначиннакојисеизнутраодносимопрема
себијени ја ма.

Патањђали31 у Јо гаСу три II, 30 дефинише ја ме као оп
штаправилаисправногпонашања,акојечинеуздржавање
од насиља (ахим са), истинољубивост (са тја), непосеза
њезатуђимдобром(асте ја),контролавластитечулности

28Ха та Јо га Пра ди пи ка(1.издање)(2005),Београд:Бабун.
29Патањђали(1977)Из ре ке о јо ги,прев.Зец,З.,Београд:БИГЗ.
30Насанскритуан га. Отуданазиваштан га јо газаПатањђалијевујогуод

осамудова.
31Исто,стр.32.
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(брах мачар ја) и одрицање од свега што није неопходно
(апариграха). Путем ја ме човек се дисциплинује и кон
тролише себе. На тај начин, усмерава свој живот и своју
енергију.

Докја ме формулишуетичкаправилапонашања,ни ја месе
односенаначинењиховогпридржавања.КакоПатањђали32
наводиуЈо гаСу триII,32,овеспецифичнеобавезесуодр
жавањеспољашњеиунутрашње,духовнехигијене(ша у ћа),
умереност и задовољство у поседовању оногашто имамо
(сан то ша), аскеза односно свођење свакодневнихпотреба
само на неопходне (та пас), прихватање ранијих учења и
проучавањесебе(сва дја ја)ипреданостУзвишеномодносно
прихватање наших ограничења (ишва рапра ни да на). При
државањемовихправилачовекстичеуредностидисципли
нуусвомживоту,атимеислободу,јерупротивномостаје
робинстикатаилутајућихмисли.

Оваетичкаправилајогеимајуизвеснесличностисаморал
нимкодексомхришћанства,исламаи јудеизма.Корен јоге
јеуврлинииуправојеутомеизузетнавредностјоге–што
онасвојаучењабазиранаетичкимкодексимаиштоусмера
вачовекадасеинтегралнопозитивноизгради.Стогапраксе
јогепомажудапроменимонавикеинашепонашањепрема
себиидругима.Собзиромдајесвемеђуповезаноимеђу
сусловљено,немаразликеизмеђуперсоналнеиколективне
трансформације.

Ху ма ни раз вој кроз при зму фи ло зо фи је јо ге

Заразликуодзападњачкогвиђењаразвоја,којијеупотпуно
стифокусираннаматеријалнустрануживљења,филозофи
јајогепосматраљудскиразвојизперспективедуховногуз
дизањаиослобођењачовека.Збогзаокупљеностипокуша
јимаданађесрећуиздравље,човекзапостављасуштинско
питање:којијесмисаопостојања33.

ВеликанјогеВивекананда34јевероваодајељудимапотреб
но,поредзнањакојимћесебипобољшатиекономскиста
тус,идуховно знањекоје би требалодауњимаојача ве
руусмисленостпостојања.Премањему,тајциљсеможе

32Исто,стр.33.
33Баванани,А.Б.(2011)Разумевањенаукејоге.[UnderstandingtheScience

ofJoga],Сми сао,1(1),Београд:Међународнодруштвозанаучнаинтер
дисциплинарнаистраживањауобластијоге,стр.355.

34Vivekananda(1920)Ra ja Yoga.NewYork:Bretano’s;Vivekananda(1893)
Swa mi Vi ve ka nan da’s Spe ech at World Par li a ment of Re li gion,Chicago.
http://www.viveksamity.org/user/doc/Cchigagospeech.pdf;приступљено
26.08.2017.



338

МИРЈАНА ДОКМАНОВИЋ

остваритиобразовањем,азатојепотребнаозбиљнаорга
низација.Право знање,међутим,недолази споља; оно се
налазиунутраучовеку.СтогаВивекандандаучиданетреба
рећида’човекзна’,већјеисправнорећидачовек’открива’
изсопственогјезгра,којејерудникбесконачногзнања.

ПремаВивекананди35,напредакицивилизовањељудскера
сеозначаваконтролуоногаштоназивамо’природнимзако
нима’.Кооткрије инаучида рукује унутрашњимсилама,
оствариће контролу над целом природом. Вивекананда је
приметиодајекодвећинељудидухумногомеподконтро
ломтела,поштоимједухврломалоразвијен.Завишираз
војдухасметњајекакопревеликобогатство,такоивелико
сиромаштво.Највећисунасталиизсредњекласе, јерсуу
њојсилеуравнотежене36.

Уданашњевремемногинастојенесамодастекнусигурне
извореприходавећидасеобогате,иутоулажусвесво
је време, енергију,мозак и тело, чак и путемнеморалних
начина(каоштосу,например,превараиобмањивањепо
трошача,применаотровниххемикалијаупољопривредии
производњирадисмањивањатрошкова,загађивањеприро
деиисцрпљивањеприроднихресурса).Похлепазановцем,
моћииматеријалнимдобримапостала јеосновнизамајац
привреднограстаутржишнојекономијинеолибералногти
па.Штавише,ухедонистичкомначинуживотакојиседанас
форсира,похлепасвепрожимаичаксесматрапожељном,
примећујеСигал(Segal)37.Међутим,онистотакопримећује
даљуди,упркосгомилањуматеријалнихствариибогатства,
идаљеосећајупразнинуусвомживотуитрагајузаначином
дапостанусрећни.

Вивеканданда је јошпревишеодстогодинаприметиода
деведесетдеветпроценатаљудирадекаоробови,адајере
зултатбеда,јерјеизaтоградасебичанмотив.Штаседока
зујепокушајимаобогаћивањананачиндасенемавремена
низадоручак,акамолизапородицуидруго,собзиромда
ћемосесвакакоморатиодрећибогатстваидругихматери
јалних ствари након смрти?Вивекананда се упитао не би
лими,људскабића,требалодауложимохиљадупутавише
снагеиенергијеустицањеоногаштоникаданебледивећ
остајеунамазаувек?Племенитијиживотдостојнијичовека
захтеваспокојан,једноставанимиранживот.Акосечовек

35Исто,стр.7.
36Исто,стр.17.
37Сигал,М.(2011)Јогауслужбиздравља,Сми сао,1(1),Београд:Међуна

роднодруштвозанаучнаинтердисциплинарнаистраживањауобласти
јоге,стр.328.



339

МИРЈАНА ДОКМАНОВИЋ

морапотуцатипочитавдандабисепрехранио,тешкомује
постићинештоузвишеноуовомживоту,закључујеВивека
нанда.Излазакизбедеподразумеваизлазакизропскограда
ипрелазакнарадизслободеиљубави.

ВишнуДеванандаусвојимкоментаримаХа та Јо ге Пра ди
пи ке38примећуједавећинаљудиживисамоунижимча кра
ма39истогајењиховоискуствосветаограниченонамате
рију.Таквиљудиинтелектупотребљавајусамозагомилање
хране,спавањеичулнауживања,ујутроустајусамодаби
зарадилиновац како би одржалиположај имоћ да наста
ве тај процес. Таквиљуди немогу дамедитирају и да се
запитају:„Косамја?Одаклесамдошао?Кудаидем?”.Чо
векпостајељудскобићесамокадсепојаветапитања,ато
седешава када секун да ли ни пробуди40.Буђењекун да ли ни
значидасефреквенцијавибрацијачовекаповећава.Насан
скриту,тостањесезовешак тисан чар(шак тизначи„моћ”,
а санчар „буђење”). Тада чулна уживања постају досадна
инезанимљива.Онапостајубесмислена, јерчовекналази
правусрећу,миризадовољствоунутарсебе.Највишеста
њешак тиназивасеБожјаСвест,анајнижестањејеиску
ствокојенасповезујесаматеријом.Свихпетнашихчуласу
шак ти,алионавибрирајусамоондакададођууконактса
објектима,саматеријом41.

По тен ци ја ли јо ге за про ме ну  
па ра диг ме ху ма ног раз во ја

Уанализипотенцијалаједнедревнеисточњачкефилозофије
запроменупарадигмехуманогразвојанапочетку21.века
неминовносепостављапитањењенерелевантностииак
туелности.Питањерелевантностијогеданассепостављаи
у другим областима, каошто сумедицина и психологија.
Анализирајућисличностиизмеђупсихосоматскогстанови
штаујогиисавременојмедициниипсихологијиПајин42ово

38Ха та Јо га Пра ди пи ка(1.издање)(2005),Београд:Бабун,стр.74.
39Ча кресуенергетскицентриповезанисаодређенимпсихолошкимфунк

цијама,сапоједномжлездомсаунутрашњимлучењем,нервнимспле
товимаи читавим групамаоргана у телу.Нижечакре (центароснове
–му лад ха ра, центар сексуалности – сва дист ха на и стомачни центар
–ма ни пу ра)севезују занижеемоције,интелектиум.Грудницентар
–ана ха та јесредишначакра,доксувишечакре(грленицентар–ви
шу да,чеоницентар–аџ наитеменицентар–са ха сра ра)везанезави
шедимензијезнања,унутрашњевођство,вишеЈА,унутрашњебићеи
суштину.(Никић,2016а)

40Ха та Јо га Пра ди пи ка(1.издање).(2005),Београд:Бабун,стр.74.
41Исто,стр.76.
42Пајин,Д.(2011)Јога–психаитело,Сми сао,1(1),Београд:Међународ

нодруштвозанаучнаинтердисциплинарнаистраживањауобластијоге,
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питањеформулишенаследећиначин:„Далиупражњавање
јогеможедаимасмисласамодаотклонимхипертензију,а
неверујемупоновнорођењенегоубесмртностдушеухри
шћанскомсмислу,илисамуверенданеманаставкаживота
послесмртиниукојемвиду–какосутосматралиисма
трајупојединииндијски,кинескииевропскифилозофи?”.
РазматрајућиовудилемуПајин43закључуједасеразличите
праксејоге,независноодтогаштосууједномспецифичном
цивилизацијскомидуховномконтексту,могуприменитииу
другачијимкултурнимоквиримазадржавајућисвојуцелис
ходност.Разлогтомејештосезаснивајунапсихосоматском
приступуусхватањучовекаинаначелномјединствуустрој
стваљудиизразличитихкултураиподнебља.Иакоуверења
ипраксаизкојихјеизраслајоганеморајубитидеонаших
уверења,онамогубитикориснаиудругачијемдруштвеном
икултурномконтекстукаодеоједнекултурездравогживо
та, као и у дефинисањунеких духовнихциљева и пракси
којеводереализацијитихциљева44.

ПоредПајина,све јевишеаутора45којисебавеовомпро
блематикомиуказујунапотенцијалејоге,нарочитоњеног
етичкогкодекса,упрепородудруштваихуманизацијиеко
номског развоја. Свест о неопходности промене трендова
’развоја’ заснованих на егу, материјализму, грамзивости,
похлепи, конзумеризму и кршењу основнихљудских пра
вавећинестановништвасвевишејача,нарочитоупериоду
наконсветскеекономскеифинансијскекризе2008.године.

Анализирајући актуелност јоге у светлу преиспитивања
либералног модела пословања Радун46 закључује да „’мо
деран’ глобални финансијски систем, какав је изграђен

стр.196.
43Исто,стр.197.
44Исто.
45Радун,В. (2011)Актуелност јогеу светлупреиспитивањалибералног

модела глобалног пословања и стварања нове глобалне економске и
друштвенепарадигме,Сми сао,1(1),Београд:Међународнодруштвоза
научнаинтердисциплинарнаистраживањауобластијоге,стр.241268;
Маленовић,Ј.(2016)Утицајдруштвенихмрежаидигиталнихмедијана
перцепцију јавностио јогиСми сао,6 (6),Београд:Међународнодру
штвозанаучнаинтердисциплинарнаистраживањауобластијоге,стр.
7987;Рагуванши,А.(2011)Историјапрепородајогеу20.векуиуста
новљивањејогекаонаукеу21.веку.[Historyoftherevivalofyogainthe
20thcenturyandestablishingofyogaasascienceinthe21stcentury],Сми
сао,1(1),Београд:Међународнодруштвозанаучнаинтердисциплинар
наистраживањауобластијоге,стр.217238.

46Радун,В. (2011)Актуелност јогеу светлупреиспитивањалибералног
моделаглобалногпословањаистварањановеглобалнеекономскеидру
штвенепарадигме,Сми сао,1(1),Београд:Међународнодруштвозана
учнаинтердисциплинарнаистраживањауобластијоге,стр.242.
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унутар оквира неолибералне глобализације, није прошао
тестглобалнекризе”.Основниизазовпредкојимсеналази
савременаекономскатеоријаодносисенапреиспитивање
теоријске основе на којој је израђен модел глобализације
и глобалног економског система са својиминституцијама,
методамаиначиномфункционисања.Овајауторпримећује
да једруштводанаспосталожртвасопственогразвојако
јиједошаодокритичнетачке,кадасепостојећирезултати
развојамогуодржатисамонауштрбуништавањаприродног
окружења.

Решавање глобалне кризе са којом се човечанство суо
чава захтева нове методе за самоспознају, разумевање и
вредновањесвета:

„Уске, механистичке, редукционистичке перцепције
стварностисепоказујунеадекватнимзарешавањесложе
них,међусобноповезанихпроблемаданашњице.Тренут
нодоминантанпогледнасвет,погледнаучногматерија
лизмакојисматрадајекосмосогромнамашинасачињена
однезависних,површноповезанихчестица,промовише
фрагментацијуунашемразмишљањуиперцепцији.Ма
теријалистичкипогледнаприроднесистеме,којиихтре
тиракаоробукојутребаискористити,заједносаетиком
конзумирајућегдруштваисоцијалнимдарвинизмом,до
велисудоуништавањанашегприродногживотногокру
жења.Канцерогеноширењенихилизмаидехуманизаци
је гурају човечанство у пропаст и распадање владајуће
техноиндустријскекултуре.”47

Рагуванши48закључуједасепотребазаконцептомјогеикао
филозофскимсистемомикаопраксомјављакаонужност,с
обзиромдајетоконцепткоји„можевратитиверуухумане
вредности нудећи доживљај јединства као резултат само
развојнихкорака”.

Собзиромдајесвеповезано,даништанијеиздвојено,раз
војдруштвазависиодразвојачовека.Човекукојемпреовла
ђујера ђасиагресијанеможедастварадругачиједруштво
него само друштво у којем преовлађује ра ђас и агресија.

47MaksvelпремаРагуванши,А.(2011)Историјапрепородајогеу20.веку
иустановљивањејогекаонаукеу21.веку.[Historyoftherevivalofyoga
inthe20thcenturyandestablishingofyogaasascienceinthe21stcentury],
Сми сао, 1 (1),Београд:Међународнодруштво занаучнаинтердисци
плинарнаистраживањауобластијоге,стр.218.

48Рагуванши,А.(2011).Историјапрепородајогеу20.векуиустановљи
вањејогекаонаукеу21.веку.[Historyoftherevivalofyogainthe20th
centuryandestablishingofyogaasascienceinthe21stcentury],Сми сао,
1 (1), Београд:Међународно друштво за научна интердисциплинарна
истраживањауобластијоге,стр.218.
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Човеккојинијеуравнотежи,умируиускладусаоколином
стварадруштвокојенијеуравнотежи,умируиускладуса
околином.

Многипримећујудисхрамонијуусвомживоту,каоинемо
гућностданађусрећуизадовољствоуматеријалнимства
рима.Стогасесвевишељудиокрећекадуховности49ипро
менивредноснихставова.Уобластиекономијетражесено
випутевиекономскогразвојаипривређивањакојићебити
хуманији,праведнијииуинтересудруштваипојединаца.
ОваквуновупарадигмуЗохариМаршал50називајуДухов
никапиталистављајугауконтекстдуховнеинтелигенције.
Духовникапиталдефинишукао:

„Количинудуховногзнањаиекспертизекојисунарас
полагањупојединцуили култури у целини, где атрибут
духовниподразумевасмисао,вредностиифундаментал
нециљеве (…)То јекапиталкоји се стиче служењему
дубљемсмислу,служењемдубљемосећањусврхеислу
жењемфундаменталнимљудскимвредностима.Тојевид
капиталакојисеизворнонемеридоларимаицентимавећ
преуосећајуостварења,високогморала,захвалностии
уопштемувећањублагостањакојепратирастквалитета
људскогживота”51.

Јогаможе допринети стварањуДуховног капитала и нове
парадигме, с обзиром да је инструмент еволуције свести.
Исправнојогаделовањезаснивасенанесебичностииосло
бађањуодегоистичнихмислиипохлепе,каоинаделовању
у складу са законима природе52.Овај процес се испољава
каосведубљаишираспознајасебеиокружења.

Етички принципи филозофије јоге могу се применити у
менаџменту и осмишљавању нових пословних концепа
та.Примераради,Барман(Barman)53развијасвојутеорију

49Сигал,М.(2011)Јогауслужбиздравља.Сми сао,1(1),Београд:Међуна
роднодруштвозанаучнаинтердисциплинарнаистраживањауобласти
јоге,стр.328333.

50Према: Радун,В. (2011)Актуелност јоге у светлупреиспитивања ли
бералногмодела глобалногпословањаи стварањанове глобалне еко
номске и друштвене парадигме,Сми сао, 1(1), Београд:Међународно
друштво за научна интердисциплинарна истраживања у области јоге,
стр.247.

51Исто.
52Сигал,М.(2011)Јогауслужбиздравља,Сми сао,1(1),Београд:Међуна

роднодруштвозанаучнаинтердисциплинарнаистраживањауобласти
јоге,стр.332.

53Према: Радун,В. (2011)Актуелност јоге у светлупреиспитивања ли
бералногмодела глобалногпословањаи стварањанове глобалне еко
номске и друштвене парадигме,Сми сао, 1(1), Београд:Међународно
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менаџмента,названуиндијски„етос”уменаџменту,засно
ванунаследећимпринципима:

• Људскидухиманеизмернемогућностизаусавршава
њељудскогбића.

• Суптилни, неопипљиви субјекти и груби, опипљиви
предмети су подједнако важни.Унутрашњи ресурси
(духовневрлине)сумоћнијиодспољашнихресурса
(капитал,машине,оруђа,опрема,зградеитд.).

• Сарадњаитимскирадсукључни зауспехусваком
предузећу.

Уконтекступрименефилозофије јогеипраксе јогеураз
вијањедуховнеекономије,појединиауторисуустановили
новуфилозофијухуманизманазвану„фундаменталнихума
низам”.Основни принципи доктринефундаменталног ху
манизма54значајнизаовутемусуследећи:

• Изворнаслободасвакогчовекаподразумеваслободу
дабираиодлучујеосвомживоту,индивидуалнои/
илиузаједницисадругимљудима.

• Прихватање свихдругих бића и ентитета које чине
природноокружењенаЗемљииширеитежњазаус
постављањемиодржавањемскладаизмеђучовечан
стваиокружења.

• Сузбијањедискриминацијеиограничењаслободечо
векаиљудиуцелини(посебноограничењасујеверја,
страха,верскедогме,лицемерја,ропстваиобмане).

• Неговањеетикеиврлина,развијањеслободногикри
тичког духа, подстицање креативности и развијања
складнеиуравнотеженеличности.

• Стварањеусловадаинституцијеиорганизацијебу
ду подређене људима и у њиховој функцији, а не
обрнуто.

У разматрању примене етичких принципа јоге незаобила
зносенамећепитањекакоихпоштоватиуокружењукоје
упраксинегираодноснокршитепринципе?Какосепри
државати ахим се у свету у којем је насиље свуда присут
но (укључивши на улицама, стадионима, у школама, и у
породичним,брачним и партнерским односима) и у којем
се насиље чак и промовише и подстиче путем филмова,

друштво за научна интердисциплинарна истраживања у области јоге,
стр.249.

54Радун,В.(2011а)Манифестфундаменталногхуманизма,По љабр.468,
стр.134135.http://polja.eunet.rs/polja468/46811.pdf.
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телевизије, интернета и ри ја ли ти програма? Одговор је
једноставан: искуство је најбољи учитељ55. Онај који ве
жба јогубрзоосећаблагодети ја менасопственоздравље.
Утомсмислувежбепра на ја меимедитацијасублаготворне
идоводедосмирењаактивностидуха(ћит тавр ти ни род
ха).Вивекананда56истичедајемедитацијајединитренутак
нашегсвакидашњегживотаукојемнисмоуматеријалном
окружењу, већ у језгру које размишља о себи ослобођено
свега,ајединосветлостјезграможеодагнатимржњуисе
бичност.Јогапрепоручуједасекренеодизучавањаприро
деунутрашњегсветаидасекрозтооствариконтролакако
унутрашњег,такоиспољашњегсвета.

Редовнимизвођењемјогапраксе,човекпостижеуравноте
женостиусклађујесесазаконимаприродеисаокружењем.
Усвајањемјогекаоживотнефилозофијеипракседолазидо
променамотивацијеињенединамикекодпојединца57.Ис
траживањапоказујудасусамосвеснипрактичаријогеуса
глашенисахуманимвредностима(ја маини ја ма),салако
ћомодређујуправацакцијеиусложенимситуацијамалако
сагледавајушируслику.КакоНикић58закључује,практико
вањемјогесеповећавасвесностоунутрашњимпотенција
лима,каоипреданоствишимциљевимаиинтересимауиме
хуманостиибудућности.Оватакозванајогаинтелигенција59
подстичерастиразвојсациљемдостизањасамопостигну
ћа(са мад хи)иомогућавакритичкиосвртнаоноштојесте
састановиштаоногаштобимоглобити,растварајућистаре
обрасцеи стареначинемишљења.Развијање јогаинтели
генцијестогадоприносимењањупарадигмеразвојауправ
цу креирања хуманијег друштва. Резултатиистраживања60
указујунависокстепенкорелацијеизмеђуиспитаникакоји
дуже вежбају јогуи вредноснихоријентација иживотних

55Радун,В. (2011)Актуелност јогеу светлупреиспитивањалибералног
моделаглобалногпословањаистварањановеглобалнеекономскеидру
штвенепарадигме,Сми сао,1(1),Београд:Међународнодруштвозана
учнаинтердисциплинарнаистраживањауобластијоге,стр.252.

56Vivekananda(1920)Ra ja Yoga,NewYork:Bretano’s,p.82.
57Никић,П.Повезаностсуштинскихијогакомпетенција,зборникрадова

„Јо га – све тлост уни вер зу ма”,Ме ђу на род на ин тер ди сци пли нар на на уч
на кон фе рен ци ја „Јо га у на у ци – бу дућ ност и пер спек ти ве”,приредио
Никић,П.(2010),Београд:ЈогасавезСрбије,стр.35.

58Исто,стр.33.
59Никић,П. (2011)Концепт јогаинтелигенције,Сми сао, 1 (1),Београд:

Међународнодруштво занаучнаинтердисциплинарнаистраживањау
областијоге,стр.39.

60Никић,П.иЈањушевић,Б.(2011)Повезаностпрактиковањајоге,вред
носнихоријентацијаиживотнихстилова,Сми сао,1(1),Београд:Ме
ђународно друштво за научна интердисциплинарна истраживања у
областијоге,стр.319321.



345

МИРЈАНА ДОКМАНОВИЋ

стилова.Практиковањејоге,укључујућитехникемедитаци
јеирелаксације,непосреднојеповезаносахуманистичким
животним стилом и већим степеном отворености и демо
кратичностипрактичарајоге.

Овакавзакључакпотврђујуирезултатиистраживањаоути
цајујогенаразвојкултуре61.Практиковањејогеможепоста
тиметод за свесно обликовањеживота, односно средство
самокултивацијеиразвоја, собзиромдасуциљеви јогеи
културе истог смера, усмерени ка надиндивидуалном об
ликовању,усавршавањуиеволуцијисвесности.ПремаРи
стић62,јогаутиченаразвојкултуретакоштопојединцувра
ћасмисаоисврхуживота.Овојенарочитозначајнозачо
векаусавременомпотрошачкомокружењу,којитокомоно
малослободногвременаштоимазасебеисвојупородицу,
смисаоналазиу„убијањувремена”предтелевизоромили
рачунаром, пратећи модне трендове, крстарећи интерне
том,купујућиновеелектронске„играчке”ирадећипоау
томатизмуоношторадивећинаљуди,заробљенаматрицом
жеља63.Премаовојауторки,техникејогенуденачиндасе
пронађесмисаоживљењапутемизражавањапунихчовеко
вихпотенцијала,аја маини ја ма,каоделовијогаконцепта,
омогућавајупроцескултивисањаусвајањемхуманихвред
ности.Јогаомогућујебуђењесамосвести,саживљавањеса
вредностимаистицањесвестиосвојимнајдубљимживот
нимциљевима.

У погледу доприноса развијању хуманијег друштвеног и
економскогразвоја,јогакултурајезначајна,јеродпоједин
ца захтева дапромени својупасивнупотрошачкуфилозо
фијуусмеруосвешћивањапотребедабудеактиванучесник
свогаживота.Применујућипринципеја меини ја меусва
кодневномживоту,човек„свесноулазиупроцессамокул
тивисањаичинисвеснинапорупревазилажењунепожељ
нихстањадуха”64.Тимеистовременочовекутиченастање
ирасположењедругихљудиокоњега.Акосетелоналази
устањунапетости,тоћетежитидаствориистунапетости
удругима;акојетелоздравоијако,идругићетежитида
постануисти65.

61Ристић,А.(2011)Утицајјогенаразвојкултуре,Сми сао,1(1),Београд:
Међународнодруштво занаучнаинтердисциплинарнаистраживањау
областијоге,стр.299309.

62Исто,стр.302.
63Исто,стр.303.
64Исто,стр.305.
65Vivekananda(1920)Ra ja Yoga.NewYork:Bretano’s,p.38.
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Овај процес самокултивисања се одражава на све аспекте
иобластичовековогживљењаиделовања,собзиромдасу
они одраз унутрашњег (не)мира, као и (не)успостављене
хармоничности и склада са својом природом и околином.
Овосеогледаиутомекакоизгледаживотнипросторукојем
појединацобитава,каоиуурбанизмуиархитектури66.Гра
ђевинеинасељаилуструјументалноипсихичкостањељу
дикојиуњимаобитавају.Резултатиистраживањауказују67
дасекодпрактичарајоге,продубљивањемсвесностиисвог
унутрашњегсвета,развијатенденцијаприменехармонијеи
функционалостиупогледууређивања свогживотногпро
стора,каоиодрицањеодсвихстварикојенисунеопходне
(апа ри грап ха).

Поред тога, истраживања68 показују да редовита пракса
јоге производи дубље добробити на људе него што је то
непосредниутицајна здрављеифизичко тело.Пракса јо
ге трансформише доминантну гу ну код практичара јоге
повећавајући са твич ку компоненту, а смањујући ра ђас и
тамас.

За кљу чак

Анализапреовлађујућегнеолибералногконцептадруштве
ногиекономскогразвојапоказуједанедоприносипобољ
шањуживотапојединаца,породицаизаједница.Штавише,
игноришесесврхаразвојапобољшањеиунапређењеква
литетаживотасвихљудскихбића,равномерноиуподјед
накојмери,бездискриминацијепобилокојојоснови.Нео
либерализамсебазиранаегоизму,похлепи,материјализму
ипрофиту,истогаводикадехуманизацијичовекаињеговог
живљења.Оваква тенденција је допринеларастуконзуме
ризмаитомедајеискуствовећинељудиограниченосамо
наматеријално.Таквиљудиинтелектупотребљавају само
загомилањехранеиматеријалнихствари,спавањеичулна
уживања.У ’модерним’ друштвима, а нарочито у урбани
зованимсрединамаипренасељениммегалополисима,прео
влађујура ђас (агресија,претеранаактивност,журба)ита
мас (интелектуална тромост, учмалост). У тим срединама
чакјеијогапосталаби зниси„индустрија”.

66Митић,А.(2011)Животнипросторкаоодразсазревањапрактичарајоге,
Сми сао, 1 (1),Београд:Међународнодруштво занаучнаинтердисци
плинарнаистраживањауобластијоге,стр.310.

67Исто,стр.321.
68Khemka,S.S.,Ramarao,N.H.andHankey,A.(2011)Effectofintegralyoga

on psychological and health variables and their correlations, In ter na ti o nal 
Jo ur nal of Yoga,4(2),pp.9399.



347

МИРЈАНА ДОКМАНОВИЋ

Последицаоваквихтенденцијајерастнеравнотежеизмеђу
степенатехничкогитехнолошкогразвојаиматеријалнеци
вилизације,сједнестране,истепенадуховностииетично
стииндивидуеидруштвауцелини,сдругестране.Тежња
застицањемштовишеновцаиматеријалнихдобараства
радисхармонијусветаиузрокјеполитичких,економских,
оружаних,класнихиидеолошкихконфликата.Нијетешко
предвидетидаћетолерисањеоваквихдруштвенихтенден
ција довести до још тежих и негативнијих последица по
човекаидруштво.

Оваква слика друштва је, заправо, одраз у огледалу чове
какојинемамирусебиикојинеживиускладусаприро
домисвојомсуштином.Тојечовекукојемпреовлађујуего,
агресивност,похлепа,себичност,грамзивост,немирижуд
ња (ра ђас), каоидосада, тупост,учмалост,неосетљивост,
лењостиконфузија(та мас).

Ипоредтогаштојејога’путуунутрашњост’,онаможеу
значајној мери допринети стварању хуманијег друштва, с
обзиромдастањедруштва(мирихармонијаудруштву)за
висеодстањачовека(мираихармонијеучовеку).Докгод
човекживииделујебезсвестиосеби,односномеханички,
какојетоформулисаоГурђијев69,нијемогућинапредак,јер
јеонмогућсамокаорезултатсвеснихнапораљуди,а„ре
зултатнесвеснихрадњимилионамашинаможедабудеса
модеструкција”.Растнегативнихпојаваусавременомдру
штву,каоштосунасиље,сиромаштво,загађивањеживотне
околине,криминал,оружаниконфликтиитероризам,потвр
ђујудајеГурђијевуправукадакажедаје”еволуцијачовека
еволуцијањеговесвести”,тедасесвестнеможеразвијати
несвесно70.Ачовекседанассвемањебависобом.

Резултатинаведенихистраживања супоказаладафилозо
фијаипракса јогемогудопринетипроменистања.Поред
евидентнихпозитивихефекатанафизичко,менталноипси
хичкоздравље,практиковањемјогесекодпојединцасмању
јура ђасита мас,аповећавајуса твич кекомпоненте:мир,
стабилност, хармонија и уравнотеженост. Практиковањем
јогесеповећаваисвесностовишимциљевимаиинтереси
мауимехуманостиибудућности.Развијањемовејогаинте
лигенцијерастварајусестариобрасцимишљењаиразвија
хуманистичкиживотнистил.

69Успенски, П. Д. (2013) У по тра зи за чу де сним, Београд: Мирдин,
стр.71.

70Исто,стр.78.
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Собзиромда сеподпрактиковањем јогенајчешћеподра
зумевавежбањеаса на,овепозитивнепроменесемогуоче
киватитекдоследнимпрактиковањемсвихосам’удова’јо
ге,полазећиодморалногкодексасадржаногуја ми.Етички
принципи су од кључне важности за стварање нове пара
дигмедруштвеногиекономскогразвоја.Развојзаснованна
ненасиљуинеповређивању(ахим си),истинољубљу(са тји),
непосезању за туђим добром (асте ји), контроли властите
чулности (брах мац ха ри ји) и одрицању од свега што није
неопходно (апа ри гра хи) имапотенцијал да створи хумано
друштво.Уконтекступрименефилозофијеипраксејогеу
развијањудуховнеекономије,појединиауториустановља
вајуновутеоријухуманизманазвану„фундаменталнихума
низам”.Разрадаоветеоријеимогућиметодињенепримене
отварајупросторзановеидејеиистраживања.
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POTENTIALSOFTHEPHILOSOPHYOFYOGAIN
DEVELOPINGFUNDAMENTALHUMANISM

Abstract

Thesubjectofthispaperistoanalysethepotentialoftheethicalnorms
of the philosophy of yoga in the context of humanization of social
and economic development.There is an evident need to change the
dominantneoliberalconceptofdevelopment.Neoliberalism,basedon
materialism,unregulatedglobalmarket, trade liberalisation,profitat
anycostandtheandshrinkingofthesocialroleofState,hascaused
numerous negative trends such as the growing gap between the rich
andthepoor,increasingunemployment,violenceandarmedconflicts
aswellasexhaustionofnaturalresourcesandenvironmentalpollution.
Thegreedformoney,powerandmaterialgoodshasbecomethebasic
momentum of economic growth in the neoliberal market economy.
Modern development is focused exclusively on the financial sphere,
and thedominantphilosophy is the fosteringofeconomic, industrial
and technological growth. Through the prism of the philosophy of
yoga, the negative consequences of neoliberalism can be explained
as separating a human being from his nature and essence.Although
yoga isa journey into the interior, itcouldcontribute to thecreation
of a more humane society, given that its practices increase satvic
components:peace,stability,harmonyandbalance.Respectforethical
standardsisessentialforthecreationofanewparadigmofsocialand
economicdevelopmentthatwillbejustandinthebestinterestofthe
wholesociety.Themoralcodecontainedinthefirstoftheeightlimbs
ofyoga–yama,hassuchapotential.Developmentbasedonrespectfor
ethicsofyogawouldmeandevelopmentbasedontheprinciplesofnon
violence(ahimsa),veracity(satya),nottakingadvantageofsomeone
else’s goodness (asteya), control of own sensuality (brahmacharya)
andrenunciationofanythingthatisnonessential(aparigrapha).The
paperconcludesthatthephilosophyandpracticeofyogacanbeusedin

developingfundamentalhumanism.

Keywords: philosophy of yoga, neoliberalism, contemporary  
capitalism, economic and social development, ethical code of yoga


