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FRANTIŠEK ŠEBEJ

Pránájáma
„Ako božské vetry odvejú nečistoty a špinu zo vzduchu, tak
pránájáma odnáša nečistoty z tela a mysle.“

.t

vrdí to starý text o joge a všetci dostupní guru. Keď praktizujú pránájámu, spravidla sedia. Niektorí sedia v siddhásane, niektorí v pádmásane (to sú sedy so zauzlenými nohami), a jeden v Leopoldove. Pránájámou by sa politici nikdy nezaoberali, keďže ide o obyčajné dýchanie. Navyše, jogíni pri ňom vdychujú i vydychujú práná, čo nijako nezaťažuje životné prostredie. Práná je vraj
sanskritské slovo, ktorým sa označuje energia dodávajúca hmote
pohyb. Je údajne v každej hmote, aj v tej neživej. Ale v živej je jej
omnoho viac. Keď živý tvor umiera, práná z neho uniká a zostáva
iba málo. Jogíni sú milí ľudia, lebo vydychujú do povetria práná a nie
cesnakové výpary a podobne, ako poniektorí nejogíni. Práná nespomína ani Kjótsky protokol medzi skleníkovými plynmi, zato kysličník uhličitý, ktorý vydychujú (spolu s inými vecami) nejogíni, áno.
Jogíni sa teda nepodieľajú na globálnom otepľovaní, zatiaľ čo nejogíni áno.
Anticipujúc zrejme, aké všemožné zákazy a útlak hrozia fajčiarom nejogínom od Európskej komisie, prišla spoločnosť Joga Pránájáma Tobacco Co. so sídlom v Bombaji s novou značkou cigariet. Volajú sa jednoducho – Pránájáma. Obsahujú, pochopiteľne,
okrem najkvalitnejšieho tabaku aj rôzne byliny, otruby a vraj aj akúsi trávu či čo. Dym z nich nie je dym, ale čistá práná (trochu pomiešaná s dymom). Trik je v tom, že žiadne nariadenie Európskej komisie, ani ministra zdravotníctva, nezakazuje nikde cvičiť prána-
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jámu a to je presne to, čo robia fajčiari značky Pránájáma, keď fajčia svoje cigarety. Sedia si v lotosovom sede (pádmásana) a vdychujú
i vydychujú práná. Najprv bránicou, potom hrudníkom, až do
horných cípov pľúcnych lalokov – ako káže plný jogový dych. Pri
vdychu lahodnej práná zažívajú jogíni pocity púraka (napríklad
závrať), pri výdychu zasa pocity réčaka (napríklad nutkanie kašľať). Pránájáma, ako je známe, môže viesť k zmeneným stavom
vedomia a k spojeniu s Vesmírom. (Niektorí nekonformní stúpenci smeru „punk joga“ tomu hovoria „byť zhulený“.)
Zakázať pránájámu na verejnosti by bolo vážnym porušením ľudských práv, o tom niet pochýb. Pránájámu možno cvičiť všade –
na úradoch, v kanceláriách, v kinách i divadlách, v reštauráciách
a kaviarňach, dokonca aj v nemocniciach. Ak sa prekoná spiatočnícky odpor ministerstva školstva, joga sa začne vyučovať aj na
základných školách – a jej súčasťou je pránájáma (!). A nikto, ani minister zdravotníctva, by si netrúfol nútiť výrobcov Pránájámy, aby
písali na škatuľky veci ako „pránájáma škodí zdraviu“, „pránájáma škodí v tehotenstve“ či „pránájáma spôsobuje impotenciu“. Zdá
sa, že obchodný úspech jogínskych cigariet Pránájáma je neodvratný a zakrátko sa všetky verejné podniky EÚ zaplnia novými jogínmi a jogínkami, ktorí budú so zavretými očami vydychovať
a vydychovať práná. Mier v duši, ktorý prinesie toľkým Európanom pránájáma s Pránájáma, zásadným spôsobom zmení rozhodovacie procesy v EÚ.
Pri pránájáme so zapálenou Pránájámou jogíni odporúčajú
tento postup: sledovať vstup a výstup práná cez nosové dierky,
sledovať zvuk, ktorý vzniká pri dýchaní, vyhľadať bod v tele, v ktorom cítime zvýšenú aktivitu, a zamerať na ten bod pozornosť, pociťovať a usmerňovať aktivitu v rôznych bodoch tela, uvedomiť si
občasné samovoľné zastavenie dychu v hociktorej fáze (kévala
kumbhaka, čo znamená zhasnutá cigareta), a ďalšie.
V Bruseli akosi znervózneli. Nie sú to praví jogíni.
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