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Ezt a könyvet azoknak ajánlom, akik az
Egységet keresik téren és időn keresztül
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Előszó

A négy jóga 

Gyakran megesik, hogy keresünk egy dolgot,  
és rátalálunk egy másikra.

Nim Karoli Baba

A jóga szó a szanszkrit judzs ’egyesíteni’ tőből származik. A jóga  
 test, elme és szellem egyesülése – individuum-éned egyesü-

lése az univerzumot hangszerelő isteni intelligenciával. A jóga 
egy létállapot, amelyben a biológiai szervezetedet alkotó ele-
mek és erők harmonikus kölcsönhatásban vannak a kozmosz 
elemeivel. Ebben az állapotban megpihenve érzelmi, pszicholó-
giai és spirituális jó közérzeted fokozódását tapasztalod majd, 
és egyre gyakrabban ismered fel vágyaid spontán beteljesülését. 
A jógában – a szellemmel egyesülve – a vágyaid és a természet 
vágyai egyek. Ahogy részt veszel a kreativitás folyamatában – 
összhangban a végtelen létezővel –, aggodalmaidat lassanként 
magad mögött hagyod, és eltölt az öröm és a könnyűszívűség 
érzése. Spontán módon virágzásnak indul benned az intuíció, 
a megérzés, a képzelet, a kreativitás, az értelem és a cél. Helyes 
döntéseket hozol, amelyek nem csupán számodra áldásosak, de 
mindenki más számára is, akire kihatnak. Amikor Máté evan-
géliumában Jézus azt mondja: „Az én igám gyönyörűséges, és 
az én terhem könnyű”, a jóga alapelvéről beszél. Intelligenciája 
összhangban van a kozmikus intelligenciával, akarata az isteni 
akarattal.

Hagyományosan a jógának négy formája létezik: djána, bhakti, 
karma és rádzsa. A djána-jóga a megértés jógája. A megértés jó-
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10 A jóga hét törvénye

gája a tudomány jógája is. (A tudomány végső soron a természet 
törvényeinek ismerete.) A természet törvényei: Isten gondolatai. 
A tudomány: Isten magyarázza Istennek Istent az emberi ideg-
rendszeren keresztül. A tudomány nem ellensége a spirituális 
felébredésnek, sokkal inkább segítőkész barátja. A mai tudo-
mány feltárja előttünk azt a rejtélyes, helyfüggetlen tartományt, 
ahol minden azonnali összefüggésben áll minden mással, ahol 
idő, tér, anyag, energia és információ beleolvad a Tiszta lehetsé-
gesség mezőjébe. Ez az a birodalom, ahol megnyilvánul mind-
annak a végtelen lehetősége, ami volt, van és lesz. Elkülönül 
látóra és látványra, megfigyelőre és megfigyeltre, megismerőre 
és megismertre.

A megértés jógáját az upanisadokban „pengeélnek” nevezik, és 
arra intenek, hogy óvatosan haladjunk ezen az ösvényen. Ahogy 
szert teszünk a természet törvényeinek megértésére, feltámad  
az arrogancia veszélye. Az arrogancia felduzzasztja az egót, az  
ego pedig beárnyékolja a szellemet. Az eredetileg őszinte, feltá-
ró kutatás eltávolít a legvégső forrástól, amellyel a közelséget 
kerestük.

Az igazán nagy tudósok közismertek alázatosságukról, mert 
ahogy felfedik és kibontják az ismeretlen titkait, az csak még 
nagyobbnak látszik, és még rejtélyesebbé válik. Az alázatosság 
elvezet a csodálkozáshoz, a csodálkozás az ártatlansághoz. Az 
ártatlanság visszatérése arra ösztönöz, hogy lépjünk be az élet 
ragyogó rejtélyébe, és adjuk át neki magunkat.

A tudás jógája csodálatos út lehet, ha elég érettek vagyunk 
annak megértésére, hogy vannak csábító kísértések, amelyek egy 
időre tőrbe csalhatnak az intellektus mellékútjain.

A második jóga a bhakti, a szeretet és az odaadás jógája. 
A bhakti Isten szeretete, de egyúttal a szeretet kifejezése és vi-
rágzása is minden kapcsolatodban. Az isteni fény benne lakozik 
mindenben, ami él, sőt még abban is, amit lélektelennek gon-
dolunk. Másokkal való kapcsolataink révén felfedezzük felsőbb 
énünket. Ezen utazás során keresztülmehetünk a vonzódás, 
lelkesedés, lelki közösség, intimitás, önmegadás, szenvedély és 
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Előszó 11

eksztázis stádiumain, amíg végül újra elérkezünk a szeretet és 
az élet forrásához.

A szeretet jógája csodálatos út, de nem szabad összekevernünk 
a szeretetet az önfeladással, az önhittséggel vagy az önsajnálattal. 
Ha odafigyelsz a szeretetre, gondolsz a szeretetre, kimutatod 
a sze retetet, válaszolsz a szeretet gesztusaira, és kizárólag a sa-
ját döntéseid alapján szeretsz, akkor a bhakti-jógát gyakorlod, 
a szeretet jógáját.

A harmadik jógát karma-jógának nevezik. A karma-jóga leg-
végső kifejeződése annak felismerése, hogy minden cselekedet 
a Legfelsőbb Létezőhöz tartozik. Ha kialakítod magadban azt 
a belső hozzáállást, hogy minden cselekedeted Istentől érkezik, 
és Istenhez tartozik, akkor karma-jógi vagy. A karma-jógi belső 
dialógusa így hangzik: „Az örök, végtelen létező hangszere va-
gyok. Minden lélegzetvételem, minden cselekedetem a végtelen 
isteni mozdulata. Gondolataim és cselekedeteim a végtelenből 
jönnek, és a végtelenbe térnek vissza.” A karma-jóga igaz gya-
korlása elvezet oda, hogy cselekedeteidet az eredménytől való 
spontán elkülönülés és az egyetlen pontra összpontosult figye-
lem jellemzi. A tudatosság ezen fokán a cselekvés nem kötelék; 
inkább felszabadít, és lehetővé teszi a spontán felismerést, hogy 
örök létező vagy egy kozmikus utazáson. A karma-jógikban nincs 
szorongás, mert nincs bennük nyugtalanság. Tudják, hogy Isten 
végzi a cselekvést, és ő gondoskodik az eredményről.

A negyedik jóga a rádzsa-jóga, e könyv fő témája. Gyakran 
nevezik a jóga királyi útjának, mert nagyon gazdag tudásban és 
élményben.

A rádzsa-jóga a gyakorlás és a befelé irányított tudatosság révén 
elért egyesülés útja. Lényege a test, az elme és a lélek egyesítése 
olyan gyakorlatokon keresztül, amelyek fokozzák az elme és a test 
összhangját. Ezek a technikák nyugalmat, könnyedséget, erőt és 
fokozott, összpontosult tudatosságot teremtenek még a káosz és 
a zűrzavar közepette is. Javítják a fizikai egészségedet és a mentá-
lis tisztaságodat, miközben élesítik érzékszerveidet. E gyakorlatok 
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12 A jóga hét törvénye

következményeként azt tapasztalod majd, hogy fokozott életerőd 
mellé jobb mentális és fizikai képességek is párosulnak.

A rádzsa-jóga elősegíti, hogy a többi jóga gyakorlása könnyebb, 
erőfeszítés nélküli és örömtelibb legyen. Amikor fizikailag élet-
erősnek, érzelmileg stabilnak és lelkileg összpontosultnak érzed 
magad, jelentősen növekszik képességed és vágyad a szeretetre, 
valamint az őszinte együttérzés kifejezésére. Könnyebben átadod 
majd magad Isten akaratának, és megindulsz a tudás soha véget 
nem érő útján.

Akadnak, akik úgy érzik, nehéz rátalálniuk Istenre – őket 
arra szeretném biztatni, lássanak neki a könyvben bemutatott 
elvek gyakorlásának, hogy megbizonyosodhassanak ennek az 
ellenkezőjéről. Istent lehetetlen elkerülni, mert nincs olyan hely, 
ahol Isten ne lenne jelen.
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Bevezetés 

A forrás, amelyből a világ és az elme kiemelkedik,  
és amelyben megpihen, a Valóság nevet viseli.  

Ez nem születik, és nem is múlik el.
Ramana Maharisi

„Nem én vagyok a világban, a világ van bennem.” Az ősi  
 jógik eme merész kijelentése annak az örök igazságnak 

ad hangot, hogy az anyagi univerzum, fizikai testünk és a gon-
dolatok, amelyek elménkben lakoznak, a tudatosság mélyben 
meghúzódó, határtalan mezőjének kifejeződései. Az „én” e me-
rész kijelentésben egy átalakulást tükröz, amelynek során a ke-
reső belső támpontja a testbe zárt egóról a kitágult lélekre vált 
át. Ők, a tudatosság felfedezői kijelölték számunkra a követendő 
utat – a jóga útját.

Mély hálával látjuk, hogy a Nyugat egyre inkább elfogadja az 
általában a Keletnek tulajdonított filozófiát és gyakorlatokat. 
Könyveink, előadásaink és csoportfoglalkozásaink segítségével 
osztjuk meg tudásunkat és tapasztalatainkat a Védák és a jóga 
bölcs hagyományáról, mert hisszük, hogy ez a tudás egyetemes 
értékkel bír. Hiszen ahogyan senki sem állítja, hogy a gravitáció 
kizárólag Angliára vonatkozik (csak azért, mert Sir Isaac New-
ton angol volt), vagy hogy Einstein relativitáselmélete kizárólag 
Németországban érvényes, kijelenthetjük, hogy a jóga révén 
nyert mélyreható felismerések is minden, e bolygón élő ember 
számára értékesek, kortól, nemtől és kulturális örökségtől füg-
getlenül. A jóga elvei nem kötődnek időhöz vagy térhez.

Ahogy világunkban az emberek egyre inkább egy globális vá-
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14 A jóga hét törvénye

ros lakóinak tekintik magukat, azon ideák, amelyeket – a belső 
világ néhány vad kutatója kivételével – mindenki elutasított, most 
ott rezegnek kollektív tudatosságukban. Néhány szívdobbanással 
korábban a jóga és a meditáció az egészséges életvitel lényegi ele-
meként történő említése még szkepticizmust, sőt nevetést váltott 
ki. Az életnek valódi értéket adó elméletek azonban végül utat 
találnak az emberi tudatossághoz. A nagy német filozófus, Ar-
thur Schopenhauer gondolatát idézve: minden nagy idea három 
fázison esik át, mielőtt elfogadják. Először elutasítják, a máso-
dikban kinevetik, a harmadikban magától értetődőnek tartják. 
Az érték, amelyet a jóga hoz a testnek, az elmének és a léleknek, 
egyre nyilvánvalóbb a világban élő emberek kritikus tömegének.

A jógával való kapcsolatunk három évtizednél is régebbre nyú-
lik vissza. Spirituális utazásunk korai szakaszában megtanul-
tuk, milyen értékes az ászanák (jógatesttartások), a pránájáma 
(lég zőgyakorlatok) és a meditáció váltogatása tudatosságunk 
stabilizálásához, ha hosszabb időt töltünk csendben. A Chopra 
Centerben évente kétszer megrendezésre kerülő Seduction of 
Spirit intenzív meditációs kurzusunkon újra meg újra megbizo-
nyosodhatunk arról, milyen jótékony hatású a tudatos mozgás 
a vendégeinknek, ha figyelmük naponta több órán át befelé irá-
nyul. Személyes tapasztalatunk és a kurzusok több ezer résztve-
vőjének tapasztalatából született ez a könyv.

A könyvben bemutatott információk és gyakorlatok megmu-
tatják az utat, hogyan tágíthatod az egyéni léted és a világod 
közötti kapcsolat tudatosságát. Bolygónknak gyógyulásra és átala-
kulásra van szüksége. A robbanásszerű népességnövekedéssel az 
emberi lábnyom napról napra hatalmasabbra nő a Földön. Azok 
az emberek, akik átlátják a kapcsolatot az egyéni és a kollektív 
döntések között, nem hunyhatnak szemet a szociális igazságta-
lanságok, a gazdasági egyenlőtlenség, az ökológiai széthullás és 
a kulturális konfliktusok kérdései felett. Korunk kihívásai olykor 
nyomasztónak tűnhetnek, olyanok, mintha túlesnének az egyéni 
hatáskörön. Mi azonban hiszünk abban, hogy a mindennapokban 
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Bevezetés 15

meghozott, személyes döntéseinkkel mindannyiunknak lehető-
ségünk van hozzájárulni egy jobb világ létrehozásához. A jóga 
hét törvénye program révén erősíteni fogod a tested és a lelked 
egységét, és fejleszted képességedet az egyensúly és a rugalmasság 
fenntartására a kihívások közepette is. Megtanulod, hogyan ak-
názhatod ki a kreativitásod és az intuíciód. És tudatosul benned, 
hogy milyen kölcsönhatásban vannak egymással egyéni gondo-
lataid, szavaid és tetteid, valamint a környezeted. E tudatosság 
eredményeképpen hozzájárulsz majd a világ tudatosságának kol-
lektív felébresztéséhez.

A Chopra Centerben végzett munkánk teljes egészében azon 
az alapelven nyugszik, hogy a tudatosság az első számú erő az 
univerzumban. A tudatosság idézi elő a gondolatot; a gondolat 
idézi elő a tettet. Minden változás tudatossággal kezdődik, a je-
lenlegi helyzet tudatosságával, a valami nagyobbra való képesség 
és a korlátlan kreativitás tudatosságával, ami mindannyiunkban 
ott rejtőzik, hogy katalizálja azt az átalakulást, amelyre vágyunk 
önmagunk és az elkövetkező generációk számára.

Nemrégiben még elképzelhetetlennek tűnt, hogy nyilvános 
helyen betiltsák a dohányzást, és dohánygyártó cégek olyan köz-
szolgálati hirdetéseket szponzoráljanak, amelyek helytelenítik 
a dohányzást – mégis végbement ez a gondolkodásbeli váltás, 
amikor az emberek kritikus tömege úgy döntött, nem tolerálnak 
többé egy olyan szokást, amely a többségnek káros, és csupán 
keveseknek előnyös. Hasonlóképpen számíthatunk arra is, hogy 
amint egyre többen változtatják meg hozzáállásukat a „mi elő-
nyöm származik belőle?” kérdésfelvetésről a „hogyan segíthet-
nék?” kérdésre, látni fogjuk, hogyan sokszorozódik meg mind 
az egyéni, mind a kollektív felelősségérzet a bolygónk jövőjét 
irányító döntésekkel kapcsolatban. reményeink szerint A jóga 
hét törvénye program gyakorlása során megtapasztalt változások 
következtében képtelen leszel ellenállni a késztetésnek, hogy 
hozzájárulj az emberiség, valamint a világ gyógyításához és át-
alakításához.
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16 A jóga hét törvénye

A jóga hét törvénye program olyan lelkes fogadtatásra talált, 
hogy kifejlesztettünk egy jógatréning-programot azok számára, 
akik szeretnék ezt a tudást és gyakorlatot elvinni a közösségük-
be. Újoncoktól kezdve tapasztalt jógatanárokig az emberek szer-
te a világon azért tanulnak, hogy megtanítsák másoknak azokat 
az elveket és technikákat, amelyeknek a segítségével alkalmazni 
tudják a jóga bölcsességét a mindennapi életükben. Ha szemé-
lyesen megtapasztaltad a program átalakító erejét, és szeretnéd 
megosztani ezt a tudást másokkal, szívesen látunk. Együtt sike-
rülhet globális családunk tagjait emlékeztetni arra, hogy mind-
annyian hozzá tudunk járulni a békéhez és a harmóniához a vi-
lágban, ha felébresztjük önmagunkban ezeket a minőségeket.

Szeretettel:
Deepak és David
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A jóga 
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1
A jógaegyesülés

Önismeret nélkül nem léphetünk túl az elmén.
Jiddu Krishnamurti

A jógakurzusok és -központok tömeges elterjedése Nyugaton  
 a jóga vitathatatlan, fizikai egészséget fokozó erejének kö-

szönhető. Észak-Amerika, Európa és Ausztrália városaiban a jó-
gastúdiók a kondíció javítására szolgáló stílusok és technikák 
széles választékát kínálják a hallgatóknak. A jóga testhelyzetei 
növelik a hajlékonyságodat, erősítik az izmaidat, javítják a test-
tartásodat és serkentik a keringésedet. Napjainkban az atléti-
kai programok a gimnasztikától a futballig mind alkalmazzák 
a jógát az izmok, az inak és az ízületek nyújtására, szisztemati-
kus megközelítése miatt. A testmozgás megszállottjai többnyire 
kellemes meglepetéssel tapasztalják, hogy a rendszeres edzések 
jógatartásokkal történő kiegészítése milyen gyors javulást ered-
ményez a kedélyállapotukban és a testtartásukban.

Ha a jóga gyakorlása csupán jótékony fizikai hatásokat biz-
tosítana, már akkor is teljes joggal kaphatna helyet életünkben. 
Végső lényegét tekintve azonban a jóga sokkal több, mint fizikai 
kondíciójavító módszer. Ez a kiegyensúlyozott élet tudománya, út 
a teljes emberi potenciál felismeréséhez. Ezekben a viharos idők-
ben a jóga horgonyt biztosít az élet csendesebb tartományaihoz, 
lehetővé téve a modern technika világában élő emberek számára, 
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22 A jóga hét törvénye

hogy kapcsolatban maradjanak természetes emberiességükkel. 
A jóga segítségével összpontosítani tudsz a zűrzavar közepette is.

A jóga lényegi célja összhangba hozni az élet minden rétegét: 
a környezetit, a fizikait, az érzelmit, a pszichológiait és a spiritu-
álist. A jóga szó a szanszkrit judzs szótőből ered, ami azt jelenti: 
’egyesíteni, összekötni’. Ez rokonságban áll az angol yoke: ’össze-
kötni, igába fogni’ szóval. Az eke húzására két ökröt járomba fogó 
paraszt olyan tevékenységet végez, amely egy spirituális élmény 
lényegére utal. Legmélyét tekintve a jóga egyesülést jelent, test, 
elme és lélek egyesülését; ego és szellem egyesülését; világi és 
isteni egyesülését.

A hét spirituális törvény működésben

A jóga hét törvénye program emeli fizikai életerőd szintjét, meg-
tisztítja a szívedet az érzelmi blokádoktól, örömöt és lelkesedést 
ébreszt benned az élet iránt. 1994-es megjelenése óta Chopra 
könyve, Az élet hét törvénye szerte a világon olvasók millióinak 
életén javított. A könyv hét könnyen érthető elven keresztül  
azt hirdeti, hogy a harmónia, a boldogság és a bőség bárki szá-
mára elérhető, aki hajlandó magáévá tenni egy tudatosságon 
alapuló életszemléletet. A mi jógaprogramunk az elveken és 
a tudatosság alapú gyakorlatokon keresztül működésbe lendíti 
a hét törvényt.

Örömmel ünnepeljük a jóga növekvő népszerűségét a nyugati 
világban. Még ha elsődlegesen azért is iratkozol be a jógakurzus-
ra, hogy csökkentsd a súlyodat vagy izmosítsd a testedet, nem 
kerülheted el finomabb áldásait sem: az életerő fokozódását és 
a stressz-szint érezhető csökkenését. A jóga gyakorlati módszer 
az emberben rejlő erők felélesztésére. A jótékony hatások elérése 
nem kívánja meg, hogy higgy egy meghatározott elvrendszerben. 
Épp ellenkezőleg, a jóga rendszeres gyakorlása természetesen 
generál egy egészséges hitrendszert, amely olyan közvetlen ta-
pasztalatokon alapul, amelyeket egy rugalmasabb idegrendszerrel 
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szereztél a világról. Végezd rendszeresen a jógatartásokat, és 
megváltoznak az érzelmeid, valamint az elméd.

A jóga a védikus tudománynak nevezett indiai filozófia átfogó 
rendszerének központi eleme. A több mint ötezer éves múltra visz-
szanyúló Indus-völgyi civilizációban gyökerező Védák tartalmaz-
zák a megvilágosodott bölcsek költői felismeréseit az univerzum 
eredetéről és az élet kialakulásáról. (Az angol wisdom, ’bölcsesség’ 
szó az ősi germán wid szóból származik, amelynek jelentése: ’tud-
ni’. A wid pedig a szanszkrit véda szóból ered, amely ’külső tudást’ 
jelent.) A Védák az örök bölcsesség kifejeződései, a jóga pedig 
a védikus tudomány gyakorlati aspektusa. A jóga olyan módszer, 
amelynek révén az emberi lények közvetlenül hozzáférhetnek az 
élet bölcsességéhez. A jóga gyakorlói – a jógik – a pozitív válto-
zásra törő dinamikus és kreatív erők. A jógi tudja, hogy elméje 
és teste a szüntelenül változó világban van, de lényege – a lelke 
– olyan dimenzióban tartózkodik, amely túl van a változásokon.

A jóga hét törvénye programot azok számára fejlesztettük ki, 
akik mélyebb szinten szeretnék gyakorolni a jógát, és testük se-
gítségével kívánnak eljutni elméjük tágasabb szintjeire. Ez a jóga 
hagyományos értéke: kifejleszteni az összpontosult tudatosság 
olyan belső állapotát, amelyet nem zavarhat meg az élet elkerül-
hetetlen zűrzavara.

Az élet rétegei

Az emberek komplex és sokoldalú létezők számtalan gazdag 
réteggel, a nyugati tudományos személyiségmodell mégis haj-
lamos az élet newtoni, mechanikus képét közvetíteni, amely 
az embert elsősorban fizikai entitásnak tekinti, biológiai gépe-
zetnek, amely megtanult gondolkodni. Annak ellenére, hogy 
a kvantumfizika felfedezései már majdnem egy évszázada rá-
mutattak, hogy a materiális életmodell tökéletlen, a modern 
gyógyászat és fiziológia továbbra is elsősorban molekulák alkot-
ta lényként szemléli az embert.
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