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1 Úvod 

Spojení s vyšší energií, která je každému vrozená, je volný překlad metody Sahadža jóga, 

kterou vyvinula Šrí Mátadží Nirmala Déví za účelem sjednocení a seberealizace, na kterou má 

bezplatné právo každá lidská bytost. Tato metoda využívá probuzení duchovní energie 

Kundaliní, hadí síly, uložené nad první čakrou v křížové kosti. Po probuzení tato energie 

stoupá a umožňuje dosažení plně bdělého stavu bez myšlenek. O to se také snaží stoupenci 

tohoto nového náboženského hnutí, které bude více přiblíženo v této práci.  

 

Hnutí Sahadža jóga (u nás registrované Ministerstvem kultury jako Višva Nirmala 

Dharma) je třetí registrovanou náboženskou společností u nás, která čerpá z indické tradice. 

Toto hnutí u nás není velmi rozšířené, ačkoliv se bezplatné kurzy konají ve více než 30 

městech, počet příslušníků hnutí se odhaduje mezi 300 – 400. Protože sahadža jogíni 

předpokládají, že meditací je možné dosáhnout duševního i tělesného zdraví nejen u sebe, ale 

i u druhých, je toto společenství někdy prezentováno jako léčitelská metoda. Jako většina 

hnutí, i je toto postihnuto jistou kontroverzí v kontrastu se západní morálkou, a to především 

ve vztahu k jeho zakladatelce stavěné do role Božské matky. Důležitým rituálem hnutí 

Sahadža jóga je tzv. púdža, která je praktikována ve všech náboženstvích indické tradice. 

Kromě púdži je však rituálem každá meditace, která se snaží o probuzení kundaliní, a té se 

také bude tato práce více věnovat.  

 
2 Cíl práce 

Hlavním cílem práce je zodpovědět výzkumnou otázku:  

Jaký je význam meditačních rituálů pro příslušníky hnutí Sahadža jóga?  

 

A další výzkumné podotázky:  

 Jak vypadá meditační rituál hnutí Sahadža jóga? 

 Jaká je motivace vyznavačů k opakovanému vykonávání rituálu?  

 Co meditační rituál vyznavačům hnutí přináší? 

 
3 Metodologie 

Práce se zakládá především na kvalitativních datech, proto k jejich získání byly využity 

kvalitativní metody sběru dat. Ty jsou charakteristické především nízkou standardizací, 



 

hlubším náhledem do problému s využitím menšího počtu respondentů a s tím související 

vyšší obtížnost analýzy a zobecnění výstupu.  

 

Jednou z použitých technik sběru dat pro výzkum bylo zúčastněné pozorování, kdy se 

výzkumný tým zúčastnil meditačního rituálu, které jsou konané pravidelně pro veřejnost, pro 

příslušníky hnutí i specializované pro začátečníky. Po skončení rituálu proběhly 

polostandardizované rozhovory s dalšími účastníky rituálu a příslušníky hnutí. Pro zajištění 

validity výzkumu byl tedy použit proces triangulace, a to jak výzkumníků, tak metod, protože 

rituálu se účastnil celý tým, stejně tak jako následného sběru dat polostandardizovanými 

rozhovory. Seznam respondentů je uveden v tabulce v přílohách. Historicko-teoretický rámec, 

který tvoří první část práce, vznikl na základě studia a analýzy dokumentů, a to z několika 

rozdílných zdrojů včetně vlastní brožury hnutí Sahadža jóga i prací kritiků.  

 
 

4 Historicko-teoretický rámec 

4.1 Osoba Šrí Mátadží Nirmaly Déví a vznik nauky 

Sahadža jóga vznikla v roce 1970, a významně se pojí s osobou Nirmaly Salve. 

Abychom správně pochopili a vydefinovali historicko-teoretický rámec Sahadža jógy, je 

potřeba si více přiblížit právě postavu Nirmaly Salve, která je pro toto náboženské hnutí 

klíčová. 

 

Samotná Nirmala a její bratr tvrdí, že jsou potomci dynastie Šalíváhů, což je jedna 

z větví dynastie Maurů. Narození Nirmaly pak měly provázet zvláštní skutečnosti. Pro příklad 

lze uvést, že se narodila v pravé poledne, dne jarní rovnodennosti, při porodu její matka 

neměla žádné porodní bolesti, a Nirmala po narození neplakala. V dětském věku Nirmala 

pobývala v ašrámu Mahátmy Gándhího. 

 

Ten se jí prý měl svěřovat s jeho plány na osvobození Indie. Právě díky rozhovorům 

s ním, se u Nirmaly probudilo silné vlastenecké cítění. V 19ti letech začala Nirmala působit 

v odboji a přerušila své studium na lékařské fakultě. V roce 1947 se provdala, a následně měla 

dvě děti. Jejím manželem byl J.P. Šrívastava. Šrívastava zastával pozici předsedy mezinárodní 

námořní organizace OSN a byl to velice uznávaný státní zaměstnanec. 

 



 

Na vývoji Sahadža jógy se podepsala především na jedné straně křesťanská výchova 

Nirmaly a na druhé její vlastenecké cítění a důraz na indické hodnoty. Její studium na 

lékařské fakultě, které ovšem nedokončila, Sahadža jógů také nemalým způsobem ovlivnilo.  

 

Zásadním faktorem pro vznik Sahadža jógy se ovšem pro Nirmalu stala situace, kdy 

pochybovala o současných guru. 4. července 1970 navštívila Nirmala přednášku Ačáry 

Rádžníše. Dle jejích slov Rádžníš na přednášce posluchače pouze hypnotizoval, ona ale 

následně pomocí meditace dokázala probudit svojí Kundaliní a vzápětí se rozhodla založit 

právě Sahadža jógu. Následně se prohlásila za inkarnaci Ádi Šakti a přijala za své jméno Šrí 

Mátadží Nirmala Déví.  

 

V roce 1973 se Nirmala společně se svým manželem přestěhovala do Londýna, a i tam 

začala šířit své učení. Věnovala se zde, i jinde po světě, svým přednáškám, za které, nutno 

podotknout nikdy nebrala žádné peníze. Naopak vždy kritizovala jiné guru moderní doby, 

které prostřednictvím jejich učení za přednášky peníze vybírali. Varovala před nebezpečím 

falešných guru a kultů, které předávali. Svoje učení předávala lidem bez rozdílu rasy, 

náboženství, či sociální vrstvy. 

 

Sahadža jóga se od dob svého založení dostala do 75 států světa a dnes její přívrženci 

čítají téměř půl miliónu osob. Ve většině zemí také najdete specializovaná meditační centra, 

která se věnují právě Sahadža józe.  Samotný název Sahadža jógy vychází ze slov spojení a 

spontánní, tedy spontánní spojení. Ovšem slovní spojení Sahadža jóga najdeme již v 15. 

století u mystika a básníka Kábira. 

 

Nirmala Salve své procitnutí popisuje následovně: „Viděla jsem svou Kundaliní jak 

prudce stoupá, jako když se vysunuje teleskop a září nádhernou rudo-růžovou barvou 

podobnou barvě rozžhaveného železa, ale velmi chladivou a uklidňující (…) Tento zážitek mě 

však uvedl do nové úrovně pochopení mé božské síly. Bylo to jako příslib skutečnosti, že pro 

mě nastal čas začít kolektivní dílo“ (Déví 2001: 132). 

 

Sahadža jóga a její nauka vychází především z tantry, ovšem najdeme v rámci jejího 

učení i prvky křesťanství.  



 

4.2 Nauka Sahadža jogy 

Sahadž a judž jsou dvě slova, která dohromady znamenají „spontánní spojení“, tento 

výraz je pro Nirmalu velice důležitý, podle ní je – „Smyslem veškerého našeho vývoje a naší 

evoluce je prostě to, že musíme dosáhnout spojení s Všepronikající silou, a tak se sami stát 

Božskými“. Jak je již uvedeno výše Sahadža jóga vznikla v roce 1970 jako výsledek 

duchovního úsilí Nirmaly, která v té době probudila sílu Kundalíní a dosáhla tak spojení 

s božskou silou. Učení Sahadža jogy vychází z tvrzení, že se v současnosti nacházíme v tzv. 

kali yuze, což můžeme přeložit jako doba úpadku. Skrze kundalíní se lidstvo může dostat do 

krati yugy, což je opak kali yugy.  

 

   Stejně jako tantra má Sahadža joga systém sedmi čaker a tří kanálů, jejich vlastnosti 

ovšem interpretuje jiným způsobem. Dle nauky Sahadža jógy jsou v lidském těle přítomny 

kanály, které slouží k vedení energie. Nirmala pak tyto kanály rozlišuje na pravý, střední a 

levý. Pravý kanál vnímá jako mužský, horký, slunečný a zaměřený do budoucnosti. Ten 

člověk, který více využívá pravého kanálu je zaměřen více na budoucnost, má sklony 

k nervozitě a agresivitě. Takto bývá většinou definován v Sahadža józe městský typ člověka.  

Levý kanál je vnímán jako protipól pravého kanálu. Je postaven na ženském principu. Je 

chladný, měsíční a zaměřený do minulosti. Charakteristikou je pro něj citová nevyrovnanost. 

Tyto dva kanály jsou tedy založeny na opozičnosti. Tyto dichotomie jsou typické pro mýtické 

uvažování. Střední kanál poté vyvažuje nerovnováhu levého a pravého kanálu a také čistí již 

poškozené čakry. V případě, že člověk vyváží dva protichůdné kanály, dostane se do stavu 

bdělosti. V této bdělosti následně může kundalíní očistit jeho čakry.  Jednotlivé čakry mají 

jisté specifické vlastnosti a jedná se o: nevinnost, tvořivost, dynamiku, jistotu, diplomacii, 

odpuštění a integraci. Dle učení Sahadža jogy každou z čaker otevřela nějaká historicky 

významná bytost, tu poslední pak otevřela samotná Nirmala. Každé z jednotlivých čaker 

odpovídá prst na ruce. Díky tomu mohou přívrženci Sahadža jógy identifikovat 

psychosomatické potíže. Sahadža joga se tímto způsobem snaží o jakousi diagnostiku. Tímto 

je Sahadža joga velice specifický. 

 

Dalším důležitým prvkem učení Sahadža jógy je její univerzálnost. V její nauce se totiž 

odráží prvky všech světových náboženství, ať už jde o Judaismus, křesťanství, islám, 

budhismus nebo hinduismus. Zajímavostí je také, to že praktikující Sahadža jógy, může být i 

příslušníkem jiného náboženství. 



 

 

Významnou součástí učení samotné Nirmaly je také kritika západní civilizace. Zejména 

pak principů materialismu a egoismu. Tyto dva principy dle jejích slov nikdy nepovedou 

k poznání pravdy. Kritizuje například také touhu po moci, sexu či penězích.  

V rámci hnutí Sahadža jóga je také důležité, že sám její člen si může vybrat míru participace a 

integrace do daného hnutí.  

 

5 Konceptuální rámec 

V současné době 21. století pozorujeme různé proměny náboženství. Jednou z těchto 

změn může být sekularizace, kterou vědci stále častěji vyvracejí. Novodobým trendem je 

přechod k jiným formám náboženství, které jsou více individuální a netradiční, tzn. k novým 

moderním formám náboženství, které se odklánějí od tradiční církve. Je zde pozorovatelný 

přechod od instituce k individuu. Větší důraz je kladen na osobní rozvoj, na své vnitřní já. 

 

Rozlišujeme zde mezi spiritualitou, tedy příklonem k sobě samému a náboženstvím. 

Podle Roofa: „Spiritualita byla popisována v personálních termínech zkušenosti, zatímco 

religiozita obsahovala osobní víru, stejně tak jako víru a praktiky institucionalizované.“ 

V sahadža józe se lidé zaměřují na otázku spirituální, hledání sama sebe, touha po 

seberealizaci a osobním růstu. Zásadní rozdíl mezi náboženstvím a spiritualitou tedy je, že 

v náboženství se věřící hlásí k jednotlivým církvím, kdežto spiritualita žádnou církev nemá a 

jedinec je vázán pouze sám k sobě a svému nitru. S příchodem mnoha moderních směrů je 

také pozorovatelný odliv věřících z církve, čímž právě církev ztrácí svou po staletí drženou 

pozici.   

 

V západní společnosti, která převážně vychází z křesťanské tradice, nazýváme nové 

moderní směry, které se odklání od křesťanství, jako new age. Tyto směry jsou jakousi 

revoluční složkou novodobé společnosti, jelikož zde klademe důraz na člověka na místo 

Boha. Sahadža jóga, byť je primárně řazena do new age hnutí, stále obsahuje jakousi složku 

tradiční. V Sahadža józe je zřetelná hierarchická struktura, určité role, které jsou zde 

nastaveny, dopomáhají ke kolektivnímu svědomí. Kolektiv je tedy jakousi tradiční složkou, 

která je důležitá k hledání sebe samého. Oproti tomu stojí individuální složka, kdy meditaci 

provádí každý sám a každý objevuje sebe samého. Určitou roli Boha zde ztvárňuje Šrí 



 

Mátadží, která skrze svoji nauku hlásá určitou pravdu, ale zároveň vyzývá jedince, aby si k ní 

došli sami svou individuální cestou. 

 

6 Meditace 

6.1 Principy Sahadža meditace 

Sahadža meditace je založena na základě lidských principů, jednání, chování a 

fungování. V minulosti byla využívána jako závěrečná část meditací, která je označována jako 

dar matky, který člověka oceňuje člověka v jeho snažení o sebepoznání a rozvoji. Sahadža 

znamená, že poslední kousek cesty proběhne přirozeně a spontánně.  

 

Sahadža meditace vychází z principů paní Šrí Mátadží Nirmala Déví, podle které jde o 

probuzení mateřské síly Kundaliní, což je možné u každého člověka, který si přeje, aby se tak 

stalo. V podstatě to, co jindy bylo možné zažít až na konci dlouhých meditací, je nyní možné 

zažít již na počátku. Na tomto počátku člověk nedojde k plnému osvícení, ale může již začít 

pracovat s vnitřní sílou Kundaliní, která napravuje systém člověka. Sahadža meditace se tak 

stává velice efektivní, jelikož se řídíme pouze svou vlastní vnitřní silou Kundaliní a nemusíme 

se spoléhat na pokyny dalších lidí. Člověk je sám svým motorem, který ho pohání dopředu a 

jeho vnitřní já a chtíč mu ukazují, na co zaměřit, a co zlepšit. Sahadža meditací se dá 

dosáhnout skutečných a trvalých změn v lidském chování a jednání, což zahrnuje i odstranění 

špatných návyků.  

 

Co tedy meditace vlastně přináší? Sahadža meditace přináší hlavně zklidnění a 

harmonizaci člověka, sebeúctu, sebepoznání, empatii, lepší rozhodovací schopnosti a celkově 

novou sílu do života. 

6.2 Fungování Sahadža meditace 

Sahadža meditace je: „bdělý stav bez myšlenek, kdy meditující vnímá své okolí, ale okolí 

jej neruší, a meditující může kdykoliv tento stav přerušit“. Slovo Sahadža (sanskrt) znamená 

přirozený. V meditaci jsme tedy v přirozeném klidu. Jak již bylo zmíněno, probuzení síly je 

možné u každého, kdo si to přeje. Tato přání je možné použít na začátku meditace jako 

startovací impuls. Poté se probudí mateřská energie Kundaliní, která je uložena v křížové 

kosti, a začne se po těle šířit systémem energických center. Tento postup bude účinný pouze, 



 

pokud my sami po tom budeme toužit, budeme si to přát a toužit po svém rozvoji. Probuzení 

mateřské síly nemůže být vnucené žádným podnětem z vnějšku. Vše vychází z nitra nás 

samých.  

 

Mateřská síla nám napomáhá objevit naše ctnosti, které jsou uloženy v energetických 

centrech. Některé jsou více aktivované a některé méně. Právě naše vnitřní já a touha ve 

spolupráci s Kundaliní odhaluje, které jsou více probuzené a ty, které jsou upozaděné, 

pomáhá přivést k životu.  

 

Na meditaci by se měl člověk těšit a ideálně meditovat 2x denně – ráno a večer. Před 

první meditací by měl člověk položit ruku na křížovou kost a požádat: „Mateřská sílo 

Kundaliní, prosím probuď se ve mně“. Poté se ruka přesune na hlavu a zvoláme: „Matko, 

prosím, dej mi mé sebeuvědomění“. Jako doplněk je možné zapálit svíčku a pohledem do 

ohně zklidnit své myšlenky před začátkem meditace. Pokud byla Kundaliní probuzena 

správně, měli bychom cítit chvění v prstech či jemný vánek kolem hlavy a uklidnění mysli. 

 

7 Terénní výzkum 

V rámci našeho výzkumu jsme se rozhodly poznat co pro stoupence Sahadža jógy 

znamená meditace. 6. listopadu 2018 jsme navštívily centrum Sahadža jogy na Praze 3. Od 

18:30 hodin se zde každé pondělí konají kurzy meditace pro nováčky, což byla pro náš 

výzkum ideální situace. Lehce před 6 hodinou odpolední jsme se sešly na tramvajové zastávce 

poblíž tohoto centra. Prostory se nachází ve staré zástavbě v ulici Lipanská. Vstup do centra 

Sahadža jogy jsme našly snadno i díky tomu, že se nachází hned v přízemí domu. Po 

zazvonění nám otevřel pán, který nás uvedl do prostor. Nacházela se tam předsíň, kuchyňka a 

prostor na odložení věcí. Byl nám nabídnut čaj a poté jsme byly uvedeny přímo do místnosti, 

kde se konají meditace.  

 

Muž, který nás uvedl, se představil jako jeden z lektorů meditace, a nabídl nám místa 

k sezení. Následně jsme se představily my, a uvedly jsme na pravou míru, že jsme studentky 

České zemědělské univerzity, a v rámci předmětu antropologie náboženství, bychom se rády 

zúčastnily jejich kurzu. Poté do místnosti přišli další dva lektoři, také muži, zhruba ve 

středním věku, kterým jsme též nastínily náš záměr. Chovali se k nám velice vstřícně a 

přislíbili nám na konci kurzu čas pro otázky a rozhovory, které jsme s nimi plánovaly vést. 



 

Následně jsme měly až do začátku lekce několik minut na to, se zorientovat v prostoru. 

Místnost byla poměrně velká. Byly v ní rozmístěné židle zhruba pro 20 lidí a další místa 

vpředu na zemi. K dispozici byly také polštáře pro ty, kteří upřednostňují provádět meditaci 

přímo na zemi. My jsme této možnosti také využily pro silnější a opravdovější zážitek.  

 

V přední části místnosti byl umístěný oltář formou dřevěného stolku, na kterém byl 

položený obraz zakladatelky Sahadža jógy Šrí Matadží Nirmaly Deví. Vedle obrazu stála 

zapálená svíčka a květiny. Z jedné strany tohoto oltáře se nacházel plakát, který objasňoval 

základní principy Sahadža jógy a z druhé strany bylo místo na promítání, kam směřoval 

projektor. Hrála meditační hudba. V průběhu těchto chvil také do místnosti začali přicházet 

další lidé. Ve chvíli, kdy jeden z lektorů začal úvodním slovem, se v místnosti nacházelo asi 

16 lidí včetně nás a 3 lektoři. Kurz začal asi pět minut po šesté hodině. Nejdříve nás jeden 

z lektorů uvítal a vysvětlil, co se bude dít. Před začátkem meditace se účastníci na výzvu 

lektora „očistili“, každý svým vlastním způsobem mával rukama a odháněl od svého těla 

negativní energie.  

 

Poté jsme již všichni začali základní meditací, kdy jsme postupně přikládali ruce na pod 

bříšek, na prsa, na srdce, na čelo a týl hlavy, přičemž jsme mluvili ke svému vnitřnímu já. 

Lektor nás přesně navigoval a my jsme po něm opakovali věty. Věty po sobě navazovaly 

v této linii: odpouštím sobě, odpouštím všem ostatním, minulé křivdy jsou minulostí, hledím 

do budoucna.  Po této základní meditaci následoval výklad jednotlivých čaker, kdy nám je 

jeden z lektorů vysvětloval za pomoci učebního plakátu. Pak následovala další meditace, kdy 

jsme si pomocí kroužení ruky mohli rozpohybovat jednotlivé čakry, a vše špatné co obsahují 

posléze pomocí ruky, kterou jsme přiložili k zemi nechat odejít z těla pryč.  

 

Po této meditace nám byli puštěna videa, vyprávějící příběh Šrí Matadží Nirmala Deví. 

Tyto videa jsme sledovali až do konce lekce. Kurz skončil v 19:30 hodin. V tuto chvíli většina 

lidí odešla domů, a my jsme v místnosti zůstaly se všemi lektory. Nastal čas pro naše otázky.  

 

7.1 Rituál 

Rituál může být náboženský i nenáboženský, skupinový i individuální, veřejný nebo 

soukromý, může trvat jednu hodinu i jeden týden, provozují je mladí i staří, muži i ženy, a to 

ve všech koutech světa. Nalezneme je ve všech kulturách a společnostech a možná i proto je 



 

tak složité rituál definovat. Fiona Bowie například definuje rituál jako: „Předepsané formální 

chování pro příležitosti neodkázané na technickou rutinu, odkazuje na víru v mystické (nebo 

neempirické) bytosti či síly pokládané za první a poslední příčiny všech účinků“  Jako další 

můžeme uvést příklad z knihy Dějiny antropologie, kde je rituál popsán takto: „Symbolicky a 

normativně standardizovaný způsob chování a soubor obřadných činností, jehož 

prostřednictvím příslušníci určité skupiny udržují a upevňují hodnoty a normy své kultury. 

V tradičních společnostech se obvykle jednalo o magickou nebo náboženskou aktivitu“. Žádná 

z nespočtu definic však není naprosto vyčerpávající, aby dokázala všechny typy rituálu 

obsáhnout: 

 

1. Je však možné shrnout opakující se rysy, které se v rituálech objevují:  

2. Jde o opakovanou sociální akci, která se skládá se symbolických aktivit – písní, 

tělesných akcí, manipulací s danými předměty.  

3. Jsou vykonávány jednotlivcem či skupinou při konkrétních událostech.  

4. Vymykají se rutině každodenního života. 

5. Mají charakteristický význam definovaný kulturou 

6. Jsou úzce spojené s daným souborem idejí, kosmologií společnosti, mýtem a 

představami o světě.  

 

Všechny tyto ukazatele se dají konkrétně aplikovat i na Sahadža jóga meditaci. Jde o 

činnost, která je pravidelně vykonávána ve skupině – je možné ji vykonávat i individuálně, 

jak vypověděl respondent: „skupinová meditace je vždy příjemnější a funguje lépe než 

individuální“. Jde o soubor symbolických aktivit, které slouží k očištění těla i mysli, jak 

slovně, tak tělesnou akcí a zklidněním mysli. Snaží se oprostit od rutiny každodenního života 

a přímo charakterizuje danou kulturu a její představy o světě – propojení těla a mysli, systém 

čaker a energií, znovuzrození.  

 

Rituály jsou události, které se řídí standardními předpisy a účastníci se dostávají do 

blízkosti posvátna. Na tuto blízkost je třeba být připraven a očištěn, pro tento proces Marcel 

Mauss použil pojem „sakralizace“ – účastníci se dostávají do rituálního stavu například 

přímým půstem, koupelí, nebo i požitím látek (jako například pro šamanský trans).Při 

Sahadža jóga meditaci se přítomní před samotným začátkem individuálně očistili pohyby 

rukou kolem těla a symbolického vyhnání negativních energií.  

 



 

Rituály se neobejdou bez charakteristických symbolů, při meditaci Sahadža jóga se 

symbolicky zapálila svíčka u obrazu Nirmaly deví, celá meditace byla provázena klidnou 

meditační hudbou, pro odchod negativní energie jsme se dotýkali podlahy, jako země, do 

které odchází zlo. 

7.2 Rozhovory 

Rozhovory byly vedeny se třemi lektory kurzu Sahadža meditace, kteří si však přáli být 

anonymizováni. Proto používáme názvy Respondent 1,2,3. 

 

Respondent č. 1 popisuje Sahadža meditaci jako cestu. Každý člověk podle něj stárne a 

vyvíjí se. „Člověk si občas něco přečte, no a pak vidíte jiný rozměr než čistě ten materiální.“  

Pro respondenta č. 1 se tím otevřel nový svět, který ho přivedl na stejnou cestu jako další lidi. 

Přivedlo ho to na různé meditační kurzy, které člověk vyzkouší a poté se rozhodně jestli mu to 

něco dává.  

 

Respondenti se shodují, že prošli mnoha kurzy a s počáteční nevědomostí, nedokázali 

rozlišit, co to pro ně znamená, jak to funguje, co jim meditace přináší. S postupem času a 

prohlubující se znalostí těchto témat však přišli na to, že to není žádný duchovní růst a 

prohlubování sebe sama. V podstatě cestu k Sahadža meditaci přirovnává ke slepé cestě, na 

kterou narazil při zkoušení jiných meditací.  

 

Respondent č. 2 popisuje vznik Sahadža jógy v Praze, kdy v devadesátých letech 

navštívila Šrí Matádží Českou republiku a jednotlivé kurzy zde pak zavedli Rakušané, kteří 

předávali učení českým zájemcům a v podstatě se pak vytvořily navazující kurzy vedené 

Čechy, nejprve v Praze a Brně a pak v některých ostatních městech. Respondent 1 navázal o 

kurzech Sahadža jógy, které nyní v Praze jsou. Provozují je proto, že lidi mohou učit a něco 

nového jim předávají, zároveň ve skupině jsou tyto energie silnější a po meditaci si s těmito 

lidmi mohou povídat a trávit s nimi čas. Zde jsme doplnily otázku, jak shání účastníky kurzů? 

Respondent 1 vysvětluje, že mají reklamu na facebooku a webové stránky a lidi přichází buď 

na doporučení, nebo na reklamu. Sahadža jóga je financována ze členských příspěvků, byť 

meditace jsou bezplatné, a z nich zvládá spolek pokrýt nájem prostor na Žižkově.  

 

Na otázku, zda je Sahadža meditace součástí jejich života, odpovídá respondent č. 2, že 

záleží na mistrovi, který vede meditace. Vše je vázáno na jeho vizi a duchovní cestu. Je to 



 

vnitřní cesta, která vidět na ven není, ale člověk potřebuje několik let na zformování té 

správné cesty a vnímání sebe sama. Sahadža jogu prezentuje jako mistryni, která je stále 

inspiruje a vede. 

 

Respondent č. 1 popisuje četnost meditací. Osobně doporučuje ideálně 2x denně – ráno 

a večer aspoň 10 minut. To platí především pro začátečníky. Pokročilejší lidé již dokáží 

navodit bezmyšlenkovitý stav, kdekoliv zrovna chtějí. Záleží na tom, kolik času mají a pak 

zvládnou meditovat i hodinu v kuse. Respondent č. 3 dodává, že nejde o dobu trvání, ale o to, 

co jim to přináší. Často se jedná o lepší náladu, setkávají se s dalšími lidmi a zároveň mají 

niterně lepší pocit. 

 

Respondent č. 3 zároveň interpretuje jejich rodinný stav, na základě kterého, uvádí, že 

skupinová meditace je vždy příjemnější a funguje lépe než individuální. On pak osobně ve své 

rodině meditace praktikuje a přiznává, že ve společnosti je meditace lepší. Pokud nikdo doma   

není, tak se může stát, že bezmyšlenkovitý stav se plně nedostaví. U dětí může být problém 

jejich neschopnost udržet pozornost, ale i tak si se svým synem medituje radši, protože je 

spojuje rodinné pouto. 

 

K provádění rituálu meditace jsou často potřebné nějaké pomůcky. Respondent č. 2 

odpověděl, že „po třiceti letech nepotřebujete vůbec nic, to je jak s tou cestou mistra, pořád 

se učíme“. Dále dodává, že v meditaci v podstatě nic potřeba není. Rozlišuje mezi meditací 

v přírodě, kde není nic potřeba a meditací doma, kde se často zapaluje vonná tyčinka a svíčka 

u obrazu Šrí Matádží, někdy jsou meditace doprovázeny meditační hudbou nebo video 

ukázkami. Respondent 1 dodává, že si rádi meditaci zpestří, aby to nebylo tak „suché“ a snaží 

se jednotlivé vnější vjemy střídat, aby pokaždé byla navozena ta správná nálada a meditace 

nepropadala stereotypu. 

 

Při meditaci nám byly pouštěny ukázky z meditací v Rusku kolem devadesátých let, 

kde Šrí Mátadží vyprodávala stadiony. Z toho plynula naše další otázka, proč se tento směr 

ujal právě na východě. Respondent č. 2 vysvětluje, že na západě byl rozšíření materialismus, 

proto se jim tato „požitkářská“ hnutí nelíbila, kdežto v Rusku materialismem zasaženi nebyli, 

a proto dokázali vnímat ten smysl Sahadža meditace. Dále popisuje další geografické oblasti, 

kde meditací žijí, jako Indie a Čína „zde mají duchovnost vrozenou, mají ji v kultuře a 

chování“. 



 

Dle teoretických rámců si Sahadža jóga nevyhrazuje nárok na exkluzivitu, což nedokázal ani 

jeden z respondentů vyvrátit ani potvrdit, jelikož neznají nikoho z účastníků meditací, kteří by 

byli zároveň věřící v rámci nějakého jiného náboženství. Respondent 1 doplňuje, že věří spíše 

v ty esoterické věci.  

 

8 Závěr 

Sahadža jóga, která je tématem této práce je oproti tradičním náboženstvím mnohem 

mladší, vznikla v 70. letech 20. století. Příslušný rituál, který byl objektem výzkumu, se 

nazývá Sahadža meditace. Pomocí kvalitativního výzkumu v centru Sahadža jógy v Praze 

bylo možné zodpovědět všechny stanovené výzkumné otázky.  

 

Hlavní výzkumnou otázkou byla: „Jaký je význam meditačních rituálů pro příslušníky 

hnutí Sahadža jóga?“ Respondentovi č. 1 Sahadža meditace pomohla najít novou životní 

cestu a vnesla do jeho života názorově podobné jedince. Pro respondenta č. 2 je Sahadža jóga 

příležitost, jak ukazovat novou životní cestu ostatním, předávat jim své duchovní zkušenosti a 

tvořit názorově téměř shodnou sociální skupinu. Respondent č. 3 u sebe díky Sahadža 

meditaci pozoruje lepší náladu, na meditaci dále oceňuje setkávání s dalšími lidmi a celkové 

zlepšení vnitřního pocitu. 

 

Meditační rituál hnutí Sahadža jóga trvá přibližně 45 minut. Probíhá obvykle ve 

skupině 10-20 osob. Pomůckou pro začátečníka je především fotka Šrí Matádží a svíčka, která 

pomáhá se koncentrovat. Pokročilý žádné pomůcky nepotřebuje, ale může použít například 

vonnou tyčinku. Rituál může probíhat za zvuku meditační hudby, ale může být také 

provozován v tichu. Obřad začne rituálním očištěním, pokračuje probuzením Kundaliní a 

vrcholí očistou konkrétních čaker.  

 

Všichni respondenti zdůraznili jako hlavní motivaci k opakování rituálu pocit vnitřní 

pohody a sounáležitosti s ostatními osobami, se kterými společně tento rituál provozují. 

Respondent č. 3 navíc popisuje podporu ve vlastní rodině, kde meditaci praktikují společně. 

 

Sahadža meditace tedy svým příznivcům obecně přináší pocit vnitřní rovnováhy a 

pomáhá jim překonávat strasti každodenního života. 
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10 Přílohy 

10.1 Příloha č. 1: Tabulka respondentů 

Respondent věk povolání Sahadža józe se 
věnuje 

Č. 1 35 let učitel na střední škole 5 let 
Č. 2 43 let administrativní pracovník 12 let 
Č. 3 27 let student 3 roky 

 
 
 

 

 


