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MJSZE Szakmai nap 2021.03.21 

 

I.) Bevezetés 
 

a. Mi is a hitelesség? Ha hitelesek akarunk maradni, vagy azzá válni, először 

meg kell értenünk, hogy mi is valójában a jóga. A legegyszerűbb 

megközelítés, anélkül, hogy a szót, ill. a fogalmat elemezném az, amikor 

a jógát legteljesebben úgy értelmezzük, mint az 
 

i. önmegvalósítás, amely által  
 

ii. a jógi megismeri saját transzcendentális, anyagon túli 

természetét, 
 

iii. megérti a kapcsolatát mindenek forrásával, Istennel. 
 

iv. Ennek a folyamatnak vannak fizikai és transzcendentális 

eszközei, illetve gyakorlatai, és  
 

v. egy elv-, és szabályrendszere, amely ezt a folyamatot segíti. 
 

 

II.) A hitelesség 
 

a. Manapság a hitelesség fogalma nem eléggé körvonalazott. Gyakran azt 

tekintjük hitelesnek, ha jól érzem magam egy jógaórán, ahol szépeket 

mondanak, ahol nagyon szakszerű az oktatás, ahol pont az én szájízem 

szerint beszélnek stb. stb.  
 

b. Természetesen ezek mind fontosak lehetnek az oktatás és tanulás 

folyamatában, de egy jógaoktató nem attól hiteles, hogy egy ilyen kedvező 

atmoszférát ki tud alakítani. De még a szakmaiság sem elegendő 

önmagában, ha az abszolút szintről tekintjük e kérdéskört. 
 

 

c. A hitelesség fogalmát két területen kell vizsgálni, s a kettőt együtt kell 

alkalmazni: 
 

i. Az egyik a szakmai hitelesség, ami a jóga-ászanák, prāṇāyāma 

gyakorlatok, bandhák, kriyák stb. szakértő oktatójává válást jelenti.  
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ii. A másik pedig a jóga szellemiségének az útján haladás, amely 

talán a nagyobb kihívás a mai kor emberi társadalmában. 
 

1. Ebben az előadásban alapban feltételezem azt, hogy 

jógaoktatóként az ember a jóga fizikai aspektusában 

megfelelően képzett, hogy mind az ászanák, mind a 

prāṇāyāmák stb. gyakorlásában és oktatásában komoly 

szakértelemmel rendelkezik, így leginkább a jóga és a 

jógaoktatás szellemi hitelességével foglalkozom 

 

III.) A szellemi úton járás és oktatás 

 

a. Valójában hitelesség a jógaoktatásban, legteljesebb értelmében azt 

jelenti, hogy a jógát annak fizikai aspektusaival együtt egy szellemi, 

az anyagon túlira vezető folyamatként élem, képviselem és tanítom. 
 

b. Ahhoz, hogy ezt meg tudjam tenni és a tanítványaimat is erre tudjam 

inspirálni, szükség van arra, hogy megismerjem és gyakoroljam azokat 

a spirituális elveket és transzcendentális gyakorlatokat is, amelyek által a 

jóga szellemisége áthatja a lényemet és mindent, amit csinálok, így az 

oktatásomat is. 
 

i. E folyamat egyrészt abból áll, hogy elfogadjuk a jóga alapvető 

világszemléletét, mely elengedhetetlen ahhoz, hogy mindig szem 

előtt tartsuk a jóga lelki célját, a felszabadulást és az Úrnak való 

kapcsolatunk felelevenítését. 
 

ii. másrészt pedig, hogy elfogadunk egy napi rendszerességgel 

végzett olyan spirituális sādhanát, gyakorlást, amely a jóga 

fizikai aspektusai mellett, a transzcendentális gyakorlatokat is 

tartalmazza. Erről a későbbiekben beszélünk. 
 

 

IV.) Világszemlélet és alapvető hozzáállás 

 

a. A jóga szellemiségét követő hitelesség megteremtéséhez szükséges 

egyfajta alap hozzáállása a jóga holisztikus szemléletmódjának, 

világszemléletének az elfogadására, amelyre építhető a lelki alapelvek 

követése és a személyes fejlődésed és az oktatásod hitelessége. Sok 

összefoglalás létezik ezzel kapcsolatban, mi ezek közül egyet ragadunk ki, 

a sādhana-catuṣṭayát, amely elég jó összefoglalója egy hiteles jógi 

szemléletmódjának, szellemiségének. 
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b. Sādhana-catuṣtaya – a jógi lét s gyakorlás négyszeres attitűdbeli 

előfeltétele. Itt a nyitottságról és a hajlamról van szó egyelőre. 

 

i. Annak elfogadása, hogy különbség van az anyag és a 

transzcendens, az ideiglenes és az örök között (viveka). 
 

ii. Az anyagi világról, illetve a tettek gyümölcseiről történő 

lemondás szellemiségének elfogadása (virāga) 
 

iii. A samādhi felé vezető hat értékes tulajdonság kifejlesztésére 

való hajlam, nyitottság (samādhi-śaṭka-sampatti) 
 

1. az elme szabályozása (śama) 

2. az érzékszervek kontrollja (dama) 

3. a világi cselekedetektől való visszavonulás (uparati) 

4. a türelem (titikṣā) 

5. a hit az Úrban és a védikus irodalom tanításaiban 

(śraddhā) 

6. az összeszedettség, figyelem (samādhāna) 
 

iv. Vágy a lelki tökéletesség és a felszabadulás elérésére 

(mumukṣuttva) 

 

c. Ezek, ha még nem természetesek a számunkra, akkor gyakorlással 

kifejleszthetők, felébreszthetők, mert nem idegenek, hanem nagyon is 

összecsengenek a lélek tulajdonságaival. 

 

d. Mindezeknek olyan életvezetési elvek mellett kell jelen lennie, amit 

összességében dharmának nevezünk. Ezek azok az elvek és gyakorlatok 

(már gyakorlati szint), amelyek a jógaoktató tisztaságát megalapozzák, és 

a hitelességét fenntartják: 

 

i. a lemondás, a tisztaság, a kegyesség, és az igazmondás elveit és 

gyakorlatait 

 

 

V.) Sādhana transzcendentális tartalommal 

 

a. Sādhana rendszeres, napi rendszerességű gyakorlást jelent, amely akkor 

áll szilád talajon, és ad komoly eredményt, ha 

i. hosszú időn keresztül (dīrgha-kāla) 

ii. megszakítás nélkül (nairantarya) 

iii. szorgalommal (satkāra) 

iv. a téma iránti odaadással (āsevita) végezzük. 
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b. De mit gyakoroljunk? 

  

i. Természetesen egy jógaoktató gyakorolja a jóga fizikai 

aspektusait,  

 

ii. ugyanakkor az alapvető transzcendentális elemeknek is ott kell 

lennie ahhoz, hogy lelkileg fejlődjünk és feltöltődjünk. Ilyenek 

 

1. a transzcendenciával foglalkozó jógaszentírások napi 

rendszerességgel végzett tanulmányozása. Elsősorban a 

Bhagavad-gītā, Jóga-szútra mint alapművek jönnek szóba. 

Elmélkedni az egyes verseken, tanításokon, s a tanítások 

alkalmazásáról. 

2. Rendszeres mantrameditáció, amelybe általában valamely 

hiteles tradíció képviselője tud bevezetni. 

3. Önzetlen szolgálat a jóga és az önmegvalósítás területén. 

 

iii. Ne hanyagold el a fizikai aspektus gyakorlását, de hagyj elegendő 

időt a transzcendentális gyakorlatokban való elmerülésre is 

 

VI.) De mi van akkor, ha vannak korlátaid mindezen alapelvek 

követésében? Hogy lehetsz mégis hiteles jógi és jógaoktató?  

 

a. Úgy lehetsz/maradhatsz hiteles, ha nem negligálod őket, elfogadod, 

elismered a fontosságukat, 

b. Tanítasz róluk, elismerve akár azt is, hogy te is az úton jársz ebben, és 

folyamatosan törekszel a követésükben való fejlődésre és a szellemi síkon 

való önképzésre.  

c. A hitelesség nem feltétlenül jelenti a tökéletes, hiba nélküli létet, hanem 

az erre az állapotra való állandó törekvést és fejlődést. 

d. Erről a témáról részletesebben is beszéltem, kicsit más megvilágításban a 

„A tudás és gyakorlás átadásának alapelvei a védikus 

jógahagyományokban” c előadásomban: 

(https://www.youtube.com/watch?v=Rzk_5mdLyXo&t=6s) 

 

VII.) Néhány gyakorlati tanács egy olyan jógaoktatáshoz, mely a 

programjában is ragaszkodik a transzcendentális gyökerekhez és a 

célhoz. 

 

a. Az oktatásodban legyen mindig szellemi tanítás, a tanítványaid 

fokozatos felemelésért, ha csak 10-15 perc akkor is. 

https://www.youtube.com/watch?v=Rzk_5mdLyXo&t=6s
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b. Ne félj attól, hogy elpártolnak a tanítványaid, igazából mindenki 

szomjazza a lelki tudást. Idővel olyan embereket fogsz vonzani, akik 

nyitottak a spiritualitásra és akik szeretnének fejlődni. 

c. Hasznos külön tanfolyamként indítani azokat az órákat, amelyekben ez 

az aspektus külön hangsúlyt kap, így könnyebben tudod egyik megértési 

síkról a másikra segíteni a tanítványaidat. 

d. Ugyanakkor ne hanyagold el saját spirituális sādhanádat, hiszen a te 

személyiséged fogja inspirálni a tanítványaidat 

e. Idővel mindenképpen keress egy lelki vezetőt, gurut aki segíti a 

fejlődésedet s aki segít a lelki alapelvek megfelelő alkalmazásában. Ez 

egy nagyon fontos alapelv!! 

 

f. Javaslat a témákat illetően ebben a sorrendben, minden alkalommal 

csupán 10-15 percet szánni rá.: 

 

i. Mi a jóga? (definíció/cél/irányzatok/) + a relaxációról 

ii. Mantra és a mantrameditáció (a mantrák meghatározása/típusai/napi 

szádhanában használt mantrák) 

iii. A jógafilozófia és életmód eredeti forrásai (a védikus irodalom 

bemutatása/felosztása/); A jóga tanítások összegző irodalma 

(Bhagavad-gītā/Jóga-sūtra/Gheranda-saṁhitā/Haṭha-yoga-pradīpikā) 

iv. A légzés és szabályozása (mi a prāṇa/a prāṇa szabályozása/áramlása/) 

v. A jóga-táplálkozás és a három anyagi kötőerő (guṇa) elmélete. 

vi. Stressz kezelése jógával, annak egyes elemével, kitérni a hatásokra. 

vii. A meditáció elmélete és gyakorlata é eredményei (a fókuszálás 

eszközei/néhány meditációt segítő alapelv, illetve gyakorlat) 

viii. A jóga testi és szellemi gyakorlását segítő szabályozó elvek és 

előírások (yama-niyama elvek, mint javasolt elemek a fejlődésünk 

támogatására)  

ix. A karma törvénye és a három kötőerő. 

x.  A japa-yoga (dzsapa-jóga) és meditáció. 

xi.  A Legfontosabb jóga-szentírás: a Bhagavad-Gītā bemutatása 

(szerkezete, főbb tanítások) 

xii. A lélek természete stb. 

xiii. Egy lelki vezető, mester elfogadásának jelentősége. 


