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POVZETEK 

 

V doktorski disertaciji predstavljamo procese in mehanizme, ki v kontekstu strukturne in 

akterske dimenzije globalnega trenda individualizacije prispevajo k mednarodni širitvi joge. 

Omenjene procese in mehanizme prikazujemo v obliki konceptualnega okvira, s katerim smo 

operacionalizirali ključne koncepte in ideje proučevanega fenomena. Za verifikacijo 

konceptualnega okvira smo oblikovali pet raziskovalnih hipotez. Podatke in informacije, s 

katerimi smo testirali omenjene hipoteze, smo zbrali s spletno anketo in poglobljenimi 

intervjuji. Za izvedbo spletne ankete smo oblikovali študijsko populacijo, za poglobljene 

intervjuje pa namenski vzorec dobro obveščenih posameznikov. V kulturno-geografskem 

smislu smo se z raziskavo omejili na področje Slovenije, Italije in Avstrije. Iz izidov 

statistične analize, usmerjene kvalitativne analize vsebine in testiranja raziskovalnih hipotez 

smo ugotovili, da ključne elemente proučevanega fenomena predstavljajo: (1) strukturna 

dimenzija individualizacije, oziroma institucionalno okolje, mediji in družbene mreže, (2) 

akterska dimenzija individualizacije, oziroma preplet refleksivnega mišljenja, znanja, 

izobrazbe in veščin na ravni posameznika, (3) kvantitativna širitev joge, oziroma rast števila 

vadečih, rast trga storitev in izdelkov povezanih z jogo ter zavzemanje dodatnega družbenega 

prostora, (4) kvalitativna širitev joge, oziroma spremembe v trializmu telo-um-duh, 

refleksivnih identitetah in življenjskih poteh vadečih. 

 

KLJUČNE BESEDE: 

Mednarodna širitev joge, globalni trend individualizacije, življenjske poti, refleksivne 

identitete, dinamični model telo-um-duh. 

 

SUMMARY 

 

This doctoral thesis presents the processes and mechanisms contributing to the international 

spreading of yoga in the context of the structural and action dimension of the global trend of 

individualization. The processes and mechanisms are shown as a conceptual framework used 

to operationalise the key concepts and ideas of the studied phenomenon. In order to verify the 

conceptual framework, five research hypotheses were formulated. They were tested using data 

and information collected with an online survey and in-depth interviews. A study population 

was used for the online survey, while the in-depth interviews were conducted with a dedicated 



 

 

sample of well-informed individuals. In the cultural geographical sense, the study was limited 

to the area of Slovenia, Italy, and Austria. The statistical analysis results, directed qualitative 

content analysis, and testing of the research analyses showed that the key elements of the 

studied phenomenon are: (1) the structural dimension of individualization, i.e. the institutional 

environment, the media, and social networks; (2) the action dimension of individualization, 

i.e. the combination of reflexive thinking, knowledge, education, and skills of the individual; 

(3) the quantitative spreading of yoga, i.e. the increase in the number of yoga practitioners, 

growth of the market of yoga-related products and services, and the expansion of yoga into 

new social spaces; (4) the qualitative spreading of yoga, i.e. the changes in the body-mind-

spirit model, reflexive identities, and life paths of yoga practitioners. 

 

KEY WORDS: 

International spreading of yoga, global trend of individualization, life paths, reflexive 

identities, dynamic model body-mind-spirit 
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1 UVOD 

 

 

Penman et al. (2012), Yoga Journal (2012) in Tchong (2014) poročajo, da popularnost joge v 

zadnjih dveh desetletjih raste. Raziskave, ki sta jih v ZDA za vodilno revijo Yoga Journal 

izvedli organizaciji Roper Poll in Harris Interactive, kažejo sledeče gibanje števila vadečih: 6 

milijonov v letu 1994, 16,5 milijonov v letu 2004, 15,8 milijonov v letu 2008 in 20,4 

milijonov v letu 2012 (Tchong 2014). To pomeni, da se je v letu 2012 z jogo ukvarjalo 8,7 % 

vseh odraslih Američank in Američanov (Yoga Journal 2012). Primerjava z letom 1994 kaže, 

da se je v ZDA število vadečih v 18 letih povečalo za 14,4 milijonov, oziroma za več kot 3 

krat. V svetovnem merilu Kasturi (2013) ocenjuje, da je v letu 2013 jogo vadilo več kot 200 

milijonov posameznikov, oziroma preko 3% svetovne populacije. Stanje je podobno pri rasti 

trga storitev in izdelkov, ki so povezani z jogo. Ocene za ZDA kažejo sledeče povečevanje 

volumna trga: 3 milijarde USD v letu 2004, 5,7 milijarde USD v letu 2008 in 10,3 milijarde 

USD v letu 2012 (Tchong 2014). To pomeni, da se je velikost trga od leta 2004 do leta 2012 

povečala za skoraj 3,5 krat. Joga je čedalje bolj prisotna v medijskem prostoru, v zahodnem 

kulturno-geografskem delu sveta je postala del družbenega mainstreama, kot kulturna praksa 

pa se je globalizirala, komodificirala in komercializirala. V tem kontekstu se zato zdi, da joga 

zavzema čedalje več družbenega prostora. 

 

Na podlagi predstavljenih podatkov ocenjujemo, da je joga fenomen, ki pomembno vpliva 

tudi na družbene procese v Sloveniji, Italiji in Avstriji. Omenjene tri države namreč v 

kontekstu raziskave in v kulturno-geografskem smislu umeščamo v isti del sveta, kot ZDA. 

Zaradi tega in izvedljivosti raziskave smo omejili na območje omenjenih treh držav. Dinevski 

(2008) v povezavi s tem ocenjuje, da se v Sloveniji z jogo ukvarja približno 60 tisoč 

posameznikov, kar predstavlja približno 3% celotne populacije. Podobnih podatkov za Italijo 

in Avstrijo nismo uspeli pridobiti, vendar ocenjujemo, da je v omenjenih dveh državah število 

vadečih na podobni ravni, kot v Sloveniji. Menimo, da to predstavlja pomemben del 

populacije, zato je fenomen mednarodne širitve joge vredno raziskovati. Joga je namreč v 

današnjem času prepoznana kot praksa, s katero se lahko lotevamo različnih družbenih 

izzivov. Brisbon in Lowery (2011),  Büssing et al. (2012), Sengupta (2012), Cramer et al. 

(2013), Ward et al. (2013), Anderzén-Carlsson et al. (2014) ter Dick at al. (2014) ugotavljajo, 
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da vadba joge pozitivno deluje na telesno in duševno blagostanje vadečih. Rucker (2005), 

Bilderbeck et al. (2013) ter Nikolić-Ristanović (2014) so ugotovili, da vadba joge pomaga pri 

socializaciji in integraciji marginalnih družbenih skupin. Raziskave tudi kažejo, da vadba joge 

vpliva na spreminjanje življenjskih poti in refleksivnih identitet vadečih. Poleg tega širjenje 

joge spodbuja rast trga storitev in izdelkov, kar prispeva k povečevanju skupne gospodarske 

aktivnosti določenega območja. Zato ocenjujemo, da je joga večrazsežnosten fenomen, ki 

pomembno vpliva na moderno družbo in njen razvoj. Kot navajajo Hafner-Holter, Kopp in 

Günther (2009), Kovačič in Kovačič (2011), Pucko (2011), Kovačič, Zagoričnik in Kovačič 

(2013), Cavallera, Gatto in Boari (2014) ter Fiori, David in Aglioti (2014), omenjene 

ugotovitve veljajo tudi v primeru Slovenije, Italije in Avstrije. 

 

Svetina (1990) in Milčinski (2013) navajata, da termin joga izhaja iz sanskrtskega korena yuj, 

ki pomeni povezati skupaj, vpreči ali združiti. Etimološko je izraz soroden s slovenskim igo, 

latinskim jugum, angleškim yoke in nemškim Joch. Termin ima sicer mnogo različnih 

pomenov; Satyananda Saraswati (1998), Whicher (1998), Feuerstein (2002) in Alter (2004) 

med drugim navajajo sledeče: enost, edinost, zveza, konjunkcija zvezd, pravopisno pravilo, 

prizadevanje, poklic, tim, oprema, sredstvo, trik, čarovnija, agregat, vsota ipd. V vsebinskem 

smislu klasično patanjalijevsko jogo sestavlja osem medsebojno prepletenih vrst vadbe, ki se 

nanašajo na prakse samoomejevanja (yama)
1
, samoopazovanja (niyama), telesnih drž (āsana), 

kontroliranega dihanja (prāṇāyāma), odtegnitev čutov od čutnih objektov oziroma ločitve 

zavesti od zunanjega okolja (pratyāhāra), koncentracije (dhāraṇā), meditacije (dhyāna) in 

samorealizacije oziroma nadzavestnega stanja ali istovetenja s čisto zavestjo (samādhi) 

(Satyananda Saraswati 1998; Milčinski 2013). Fields (2001) pravi, da je klasična joga sinteza 

in destilat širokega spektra tradicionalnih indijskih tehnik samoomejevanja, askeze in 

meditacije. Te tehnike tvorijo celovit sistem oziroma duhovno pot za dosego končnega 

soteriološkega cilja, ki je odrešitev (mokṣa) od ciklusa rojstev, trpljenja in smrti (saṃsāra). 

 

Eliade (2011) pravi, da se termin joga uporablja tudi kot splošna označba za katerokoli 

asketsko tehniko in vsakršno metodo meditacije, ki vodi do stanja nadzavesti oziroma 

najvišjega stanja eksistence. To pomeni, da joge ne moremo uvrstiti med primitivni 

                                                 

1
 Ključni pojmi, ki se v tem delu navezujejo na polje joge, so iz sanskrta transliterirani v latinico s 

standardnimi diakritičnimi znaki. 
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misticizem ali šamanizem, saj ti področji bistveno presega. Različne prakse joge namreč 

vadečim omogočajo, da dosegajo ravni obstoja, ki presegajo človeško pogojenost. Aurobindo 

(1990) v povezavi s tem pravi, da je joga hkrati proces stvarne samoizpopolnitve in združenje 

s transcendentnim. Zato lahko rečemo, da se izraz joga nanaša tako na proces osvobajanja 

posameznika, kot tudi na samo stanje osvobojenosti (Whicher 1998). 

 

Berry (1971) ugotavlja, da je joga praksa, ki je pomembno vplivala na religijski in duhovni 

razvoj indijskega podkontinenta. Sjoman (1999) v tej povezavi dodaja, da je v okviru sistema 

indijske filozofije joga prepoznana kot ena izmed šestih tradicionalnih oziroma ortodoksnih 

smeri mišljenja. S tem ima joga v svojem okolju podobno veljavo in pomen, kot ga ima 

Aristotlova filozofija za intelektualno zgodovino Evrope (Alter 2004). V kontrastu s tem 

Claire (2004), Langøien (2013) in Madsen (2013) dodajajo, da zahodna kulturno-geografska 

okolja jogo pogosto interpretirajo zgolj kot vrsto fizične vadbe, ki temelji na enem izmed 

tradicionalnih indijskih sistemov in pozitivno vpliva na splošno blagostanje posameznikov. 

 

Kot razumemo sami, je joga obsežen korpus duhovnih vrednot, pogledov, zapovedi in tehnik, 

ki so se vsaj zadnjih pet tisoč let razvijale na območju južne Azije. To pomeni, da ima joga 

pomembno družbeno komponento, saj se je ves čas prepletala z ustvarjanjem in razvojem 

staroindijske kulture. Po drugi strani je ta praksa izrazito duhovnega značaja, saj združuje 

različne poti, ki se ukvarjajo z ekstatično samotranscendenco oziroma načrtno preobrazbo 

zavesti in končno odrešitev posameznika (Feuerstein 2002). V tem kontekstu zato velja, da je 

joga metafizična filozofija o transcendentnem, ki je povezana z različnimi religijskimi tokovi. 

Vendar joga ni religija, saj njeni soteriološki koncepti segajo preko materialistične 

konceptualizacije sveta, na področje transcendentnega. Hkrati s tem velja omeniti, da se je 

joga v zadnjih stotih letih sekularizirala, kar se odraža predvsem v diskurzu o univerzalni in 

nesektaški duhovnosti. Zato lahko joga postane tudi enakovreden nadomestek za religijo, 

oziroma nekaj, v kar se verjame. Kljub temu pa je končni cilj joge, ki zahteva resno vadbo in 

samodisciplino, še vedno presežne narave (Alter 2004). 

 

Iyengar (2005) jogo opredeli z bolj praktičnega vidika. Za to prakso pravi, da je pot, ki z 

različnimi metodami in tehnikami vodi k uravnoteženju oziroma harmoniziranju dinamičnega 

modela telo-um-duh. To pomeni, da redna vadba povečuje tako psihofizično, kot tudi 
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duhovno blagostanje posameznikov (Fields 2001). Joga tradicionalno velja za izkustveno pot, 

v kateri imajo učitelji osrednjo vlogo. Ti vadečim jogijske metode in tehnike predajajo 

predvsem na različne praktične načine. Tak pristop k poučevanju je potreben zato, ker zgolj 

konceptualno razumevanje ali metafizične špekulacije ne morejo v celoti prenesti potrebnega 

znanja (Whicher 1998). Joga je torej prvenstveno usmerjena v prakso in eksperiment, kar kaže 

na to, da govorimo o preizkušenem sistemu zgodovinsko izkustvenega značaja. Hkrati za jogo 

ni značilna le njena praktična plat, temveč tudi iniciacijska struktura. Joge naj se namreč 

posamezniki ne bi učili na lastno pest, temveč pod vodstvom mojstra oziroma guruja (Eliade 

2011). Potrebno je namreč vedeti, da joga operira z zelo sofisticirano epistemologijo in 

ontologijo. To ji omogoča, da prepoznava ravni in dimenzije obstoja, za katere večina 

sodobne znanosti niti ne sumi, da obstajajo (Fuerstein 2002). Zato se resni iskalci na to pot ne 

podajajo sami. 

 

Joga je v svoji vsaj pet tisočletni zgodovini pogosto spreminjala smer, vsebino in poglede. 

Vzporedno s tem so se porajale, razvijale in opuščale različne metode in tehnike. Hkrati je kot 

kulturna praksa doživljala vzpone in padce, ter se večji del svoje zgodovine nahajala na 

obrobju družbenih dogajanj. Iz dosedanjih raziskav vemo, da se je diskurz o jogi odvijal 

pretežno na dveh družbenih ravneh. Po eni strani se je diskurz odvijal v okviru nižjih 

družbenih razredov, v katere uvrščamo domorodno, ne-arijsko prebivalstvo staroindijske 

družbe. Po drugi strani se je diskurz o jogi odvijal v okviru višjih družbenih slojev, kamor 

uvrščamo pripadnike takratne aristokracije in duhovščine. Obenem se je diskurz o jogi odvijal 

tudi v okviru različnih duhovnih in religijskih tradicij, kot so hinduizem, budizem, džainizem 

in različni kulti. To prepletanje joge in drugih tokov staroindijske družbe je pomembno 

vplivalo na pluralnost jogijskih metod in tehnik, od katerih so se nekatere ohranile vse do 

danes (Feuerstein 2002; Eliade 2011; Madsen 2013). 

 

V zgodovini joge predstavlja pomemben mejnik prva polovica 16. stoletja. V tem obdobju je 

na indijskem podkontinentu začel nastajati mogulski imperij. Hkrati s tem so se na 

omenjenem območju začela odvijati tudi druga prelomna družbena dogajanja, ki so 

pomembno vplivala na diskurz o jogi. Za to obdobje je značilno, da se diskurz o jogi 

marginalizira, oziroma v neki točki skorajda zamre. V tem kontekstu se zdi, da je bila joga 

prvič od svojega nastanka pred resnim izzivom obstanka, oziroma pred izzivom preživetja 
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kulturne prakse. Pomemben preobrat se je začel dogajati šele v drugi polovici 18.stoletja, ko 

so se med seboj prepletli trije dejavniki: (1) pojav orientalizma v Evropi, (2) nastop klasične 

moderne in (3) začetek zatona mogulskega imperija. Do konca 19.stoletja se zato diskurz o 

jogi ponovno okrepi; poganjajo ga predvsem evropski in ameriški orientalisti ter novonastali 

val hindujskega nacionalizma. V 20.stoletju joga doživi renesanso. Indijski guruji postanejo 

neke vrste misijonarji, ki različne veje joge najprej ponesejo v zahodne države, kasneje pa še 

v ostale dele sveta. V manj kot stoletju je joga postala globalni fenomen in prvič v zgodovini 

tudi mainstream kulturna praksa. Kot praksa je ob tem doživela cel niz transformacij, bila 

postavljena v nov družbeni kontekst in pomembno prelomila s tradicijo, če o njej sploh lahko 

govorimo (Madsen 2013). 

 

Doktorska disertacija se v vsebinskem smislu navezuje na različna področja sociologije. 

Osrednjo temo predstavljajo mehanizmi in modalnosti širjenja joge. Pri tem teoretični okviri 

nakazujejo, da različna geografska in kulturna okolja, prenos in preoblikovanje kulturnih 

praks, ter odziv posameznikov na kulturne cilje in družbene spremembe, predstavljajo ključne 

vidike obravnavane teme. V tem kontekstu so pomembni Webrovi (1978, 2005) prispevki s 

področja sociologije religije, kjer svetovne religije in duhovne poti v grobem razdeli na dva 

pola. Prvi pol predstavlja asketski racionalizem, v katerem posameznika do končne odrešitve 

privede sistematična pot etičnega življenja. Ta pol se v evropskih družbah uveljavi po 

reformatorskemu gibanju v 16. stoletju. Zanj je značilno, da je usmerjen v zunanji svet, 

oziroma da poskuša aktivno urejati naravno in družbeno okolje. Ta usmeritev prevladuje v 

religijah in duhovnih poteh zahodnega dela sveta, vendar vendar ni omejena samo nanje. 

Drugi pol v tem primeru predstavlja kontemplacijski misticizem, v katerem mistično 

povezavo z božanskim dosežemo z umiritvijo miselnih procesov. Ta diskurz prevladuje v 

religijskih in duhovnih tokovih vzhodnega dela sveta, vendar ni omejen samo nanje. Kljub 

temu menimo, da predstavljena dihotomija dobro nakazuje ključne razlike v religijskih in 

duhovnih konceptih Orienta in Okcidenta. V kontekstu raziskave to pomeni, da prakso, ki je 

prepletena z vzhodnimi religijskimi in duhovnimi tokovi, raziskujemo v okviru zahodnega 

kulturno-geografskega dela sveta; t.j. v Sloveniji, Italiji in Avstriji. S tem se raziskava ne 

nanaša samo na metode in tehnike prakse, temveč tudi na odzive oziroma spreminjanje 

vrednotno-normativnih sistemov vadečih. 
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Merton (1968) v kontekstu družbene strukture govori o dveh dimenzijah; kulturnih ciljih in 

sredstvih za doseganje teh ciljev. Posameznik lahko kulturne cilje določene družbe: (1) 

sprejema in dosega v skladu z družbenimi normami (konformizem), (2) sprejema in dosega na 

normativno nesprejemljiv način (inovacija), (3) zavrača in deluje v skladu z družbenimi 

normami (ritualizem), (4) zavrača in deluje na normativno nesprejemljiv način (umik), ali (5) 

poskuša vzpostaviti nove kulturne cilje ter norme za dosego teh (upor). Razen konformizma, 

vsi navedeni odzivi posameznikov v tem modelu predstavljajo določeno raven deviantnosti. V 

kontekstu raziskave to pomeni, da spreminjanje vrednotno-normativnih sistemov, oziroma 

osebnih ciljev vadečih, ter njihov odziv na kulturne cilje lahko vodi v določene tipe družbene 

deviantnosti. Ker joga izvira iz ne-evropskega kulturnega okolja, se zdi verjetno, da ta lahko 

vpliva predvsem na kulturne cilje vadečih. Na ravni posameznika to pomeni, da se lahko 

zgodi pomemben premik v ritualizem ali umik. Menimo, da konformizem, inovatorstvo ali 

upor v tem kontekstu niso najbolj verjetni izidi, saj se z izhodišči joge ne skladajo najbolje. 

Pri tem je potrebno dodati, da predstavljeni model družbeno realnost relativno dobro 

ponazarja na srednji ravni. Na ravni posameznika pa model vsebuje določene vrzeli, zato ni 

nujno, da lahko vsakega posameznika uvrstimo v predstavljeno tipologijo. 

 

Na zadnjo fazo širitve in transformacije joge je pomembno vplivala družbena realnost 

moderne dobe. Joga, ki jo v tem delu opredelimo kot krovni pojem za skupek praks, s 

katerimi vadeči mojstrijo telo, um in duha, je namreč v tem obdobju spremenila smer oziroma 

se je spremenila njena uporabna in simbolična vrednost. Joga je po eni strani postala del 

družbenega mainstreama, pojavile so se nove smeri, praksa se je globalizirala, komodificirala 

in komercializirala. V tem kontekstu se je na tem specifičnem področju povečala izbirnost 

vsebin, pa najsi razumemo jogo kot telesno prakso, ali pa kot pot za zasledovanje 

soterioloških ciljev. Obenem večja medijska izpostavljenost, oziroma okrepljen diskurz o jogi 

pomembno vpliva na informiranost in osveščenost sodobnih posameznikov. Ta se prepleta z 

učinki institucionalizirane vadbe in z močjo družbenih mrež, ki pomembno prispevata k 

širjenju te prakse. Vsi našteti dejavniki so pravzaprav različni vidiki globalnega trenda 

individualizacije. Zato menimo, da je mednarodno širitev joge potrebno pojasnjevati tudi s 

perspektive globalnega trenda individualizacije. 
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1.1 Cilj in namen raziskave 

 

Izvirni prispevek doktorske disertacije se nanaša na področje globalnega trenda 

individualizacije in mednarodne širitve joge. V zvezi s tem nas zanimajo predvsem (1) procesi 

in mehanizmi, ki prispevajo k mednarodni širitvi joge, (2) vpliv, ki ga imajo ti procesi in 

mehanizmi na vadeče in njihovo okolico. V tem kontekstu proučujemo povezave med obema 

področjema, testiramo postavljene hipoteze in verificiramo konceptualni model mednarodne 

širitve joge za obdobje od leta 2000 naprej.  

 

Omenjena izhodišča predstavljajo osnovo za boljše razumevanje ključnih dejavnikov in 

družbenih procesov, ki omogočajo dve modalnosti mednarodne širitve joge. Prvo modalnost 

predstavlja kvantitativna širitev oziroma rast števila vadečih, zavzemanje dodatnega 

družbenega prostora, rast trga z jogo povezanih storitev in izdelkov ipd. Drugo modalnost 

predstavlja kvalitativna širitev joge, ki se manifestira skozi transformativne učinke vadbe 

oziroma skozi spremembe telesnih, umskih in duhovnih funkcij vadečih. Hkrati se 

transformativni učinki vadbe nanašajo na spreminjanje življenjskih poti in refleksivnih 

identitet praktikov, ter na dejavnike strukturne dimenzije globalnega trenda individualizacije.  

 

S kvantitativno in kvalitativno raziskavo empirično preskušamo tudi teoretične koncepte 

strukturne in akterske dimenzije globalnega trenda individualizacije. V povezavi s tem 

namreč nismo zasledili drugih raziskav, ki bi se na omenjeni trend navezovale skozi fenomen 

joge. S tem poglabljamo razumevanje globalnega trenda individualizacije in prispevamo k 

nadaljnjemu razvoju teorije s tega področja. Na podlagi predstavljenega menimo, da so 

temeljna izhodišča doktorske disertacije obetavna in jih je zato vredno raziskovati. 

 

1.2 Izhodišče raziskave in hipoteze 

 

V doktorski disertaciji na primeru Slovenije, Italije in Avstrije obravnavamo mednarodno 

širitev joge v kontekstu globalnega trenda individualizacije od leta 2000 naprej. Omenjeni 

trend je eden izmed pomembnejših sodobnih globalnih trendov, zato menimo, da lahko 

pomembno vpliva na mednarodno širitev joge. Hkrati je na polju joge v omenjenem obdobju 

možno zaslediti nekaj pomembnih premikov. Na področju telesnih tehnik na primer prihaja do 
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medsebojnega oplajanja idej med zahodno in vzhodno kulturno-geografsko sfero, sodobna 

joga nakazuje prelom s tradicijo, pojavljajo se nove veje joge. V tem obdobju se joga tudi 

globalizira, komodificira in komercializira, ter s tem postane del globalnega družbenega 

mainstreama. 

 

Teoretična izhodišča globalnega trenda individualizacije in mednarodne širitve joge 

operacionaliziramo v konceptualnem okviru, ki je prikazan na sliki 2.2. S tem grafično 

predstavimo ključne koncepte in ideje proučevanega fenomena, ter prikažemo razmerja med 

navedenimi elementi. Ocenjujemo namreč, da pretekle raziskave niso vključevale vseh 

sociološko pomembnih vidikov, zato ne ponujajo zadostnega vpogleda v ključne mehanizme, 

ki omogočajo mednarodno širitev joge. Zato smo omenjene procese dodatno raziskali ter na 

osnovi primarnih raziskovalnih podatkov oblikovali celovitejše sklepe in dopolnjen okvir 

mednarodne širitve joge. S tem bolje razumemo in konkretiziramo medsebojne povezave 

institucionalnega okolja, družbenih mrež, medijev in ključnih odločitvenih faktorjev, zaradi 

katerih se posamezniki odločajo za začetek vadbe. Poleg tega bolje razumemo, kako vadba 

joge učinkuje na telesne, umske in duhovne vidike vadečih, ter spreminjanje njihovih 

življenjskih poti in refleksivnih identitet. S tem pokažemo in opozorimo na pomembnost 

raziskovanega področja, saj se to nanaša tako na posameznike, kot tudi na širšo družbo.  

 

V metodološkem smislu je raziskava sestavljena iz dveh delov, kvantitativnega in 

kvalitativnega. V kvantitativnem delu raziskave smo izvedli spletno anketo v okviru študijske 

populacije 150 joga centrov iz Slovenije, Italije in Avstrije. Do zaključka zbiranja podatkov je 

na spletno anketo odgovorilo 288 posameznikov. S pridobljenimi podatki smo verificirali 

konceptualni okvir mednarodne širitve joge, oziroma sledeče raziskovalne hipoteze: 

 Hipoteza 1: Večina posameznikov se je z jogo začela ukvarjati v okviru organiziranih 

oblik vadbe. 

 Hipoteza 2: Večina posameznikov se je za vstop na polje joge odločila na podlagi zgolj 

nekaj ključnih dejavnikov. 

 Hipoteza 3: Vadba joge je pri večini posameznikov povzročila spremembe v dinamičnem 

modelu telo-um-duh. 

 Hipoteza 4: Vadba joge je pri večini posameznikov povzročila spremembe življenjske 

poti. 
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 Hipoteza 5: Vadba joge je pri večini posameznikov povzročila spremembe refleksivne 

identitete. 

 

V kvalitativnem delu raziskave smo izvedli dva niza poglobljenih intervjujev. Skupaj smo 

intervjuali 15 dobro obveščenih posameznikov iz Slovenije, Italije in Avstrije. S pridobljenimi 

podatki smo dodatno verificirali in dopolnili konceptualni okvir. Ocenjujemo, da je bila 

odločitev za triangulacijo raziskovalnih metod pravilna. Pristop mešanih metod nam je 

namreč po eni strani omogočil vpeljavo statističnega testiranja oziroma strukturirano 

verifikacijo raziskovanih konceptov. Po drugi strani, kot smo ugotovili na koncu projekta, 

smo si s poglobljenimi intervjuji zagotovili raziskovalno prožnost, zaradi katere smo uspeli 

odkriti dodatne informacije in s tem izboljšati izsledke raziskave.  

 

1.3 Vsebinski okvir doktorske disertacije 

 

Doktorska disertacije je sestavljena iz petih zaokroženih delov. V uvodnem poglavju 

predstavljamo vsebinske iztočnice, cilje in namen raziskave, raziskovalne hipoteze, ter 

vsebinski okvir doktorske disertacije. 

 

V teoretičnem delu disertacije predstavljamo in kritično obravnavamo predhodna pomembna 

spoznanja o različnih vidikih globalnega trenda individualizacije, refleksivnosti družbe in 

posameznikov, konceptih življenjskih poti, zgodovini in tradiciji joge, modalnostih in 

kulturnih vidikih joge ter konceptualnega okvira mednarodne širitve joge. 

 

V tretjem poglavju predstavljamo metodološko zasnovo empiričnega dela projekta, analizo 

primarnih raziskovalnih podatkov, temeljne ugotovitve raziskave, izid testiranja raziskovalnih 

hipotez, ter izid verifikacije oziroma dopolnjen konceptualni okvir. 

 

V četrtem poglavju povzamemo glavne dele teoretičnih izhodišč, ključne ugotovitve 

empiričnega dela projekta, prispevek k znanosti ter predloge za nadaljnje raziskovanje. 
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V prilogah predstavljamo anketni vprašalnik, rezultate statistične obdelave podatkov 

kvantitativnega dela raziskovanja, protokol za drugi niz poglobljenih intervjujev, primer 

transkripta intervjuja ter strukturo tem, kategorij in kod kvalitativnega dela raziskovanja. 

 

 

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

 

Na proces mednarodne širitve joge vplivajo številni dejavniki. Kompleksnost tega procesa 

lahko na podlagi dosedanjih ugotovitev omejimo na sledeče ključne elemente in njim 

pripadajoče dejavnike: (1) strukturna dimenzija globalnega trenda individualizacije, (2) 

akterska dimenzija globalnega trenda individualizacije, (3) kvantitativna širitev joge, (4) 

kvalitativna širitev joge. Prva dva elementa procesa se nanašata predvsem na polje globalnega 

trenda individualizacije, druga dva pa na dve modalnosti širitve joge. Ključni elementi in 

dejavniki konceptualnega okvira mednarodne širitve joge so med seboj prepleteni.  

 

Dejavniki strukturne dimenzije globalnega trenda individualizacije predstavljajo osnovo za 

mednarodno širitev joge. Pretekle raziskave, ki so jih opravili De Michelis (2004), Strauss 

(2005), Rolih (2009), Singleton (2010) in Ross et al. (2013) nakazujejo, da institucionalno 

okolje opredeljujejo predvsem različne tradicije in smeri učenja joge, ter mednarodna jogijska 

združenja. Središče družbenih mrež predstavljajo različne organizirane oblike vadbe joge. V 

tem kontekstu so pomembni tudi drugi, z jogo povezani dogodki, ki spodbujajo in povečujejo 

družbene interakcije. Medijska izpostavljenost in okrepljen diskurz o jogi predstavljata tretji 

faktor strukturne dimenzije fenomena. Akterska dimenzija globalnega trenda individualizacije 

se po drugi strani kaže predvsem kot opolnomočenost in povečana avtonomija posameznikov. 

Gregorec (2008), Penman et al. (2012) ter Quilty et al. (2013) v povezavi s tem pravijo, da se 

posamezniki za vstop na polje joge odločijo zaradi različnih dejavnikov. To pomeni, da so 

želje in potrebe individualiziranih posameznikov v tem smislu eden izmed ključnih 

dejavnikov, ki podpirajo mednarodno širitev joge. 

 

V povezavi z globalnim trendom individualizacije lahko identificiramo dve modalnosti širitve 

joge. Prvo modalnost predstavlja kvantitativna širitev, oziroma povečevanje skupnega števila 
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posameznikov, ki se ukvarjajo z vadbo joge (yogajournal.com 2014). Kot ugotavljata Graham 

(2012) in Jain (2012), se polje joge kvantitativno širi tudi tako, da praksa zavzema dodatni 

družbeni prostor, oziroma z rastjo trga storitev in izdelkov, ki so povezani z jogo. Drugo 

modalnost predstavlja kvalitativna širitev joge. Ta širitev se prvenstveno manifestira, kot 

pravijo Yuasa (1987), Birdee at al. (2008) ter Lee et al. (2009), skozi transformativne učinke 

vadbe, ki neposredno delujejo na telo, um in duha vadečih. Transformacije dinamičnega 

modela telo-um-duh pa so neposredno povezane s spreminjanjem življenjskih poti in 

refleksivnih identitet vadečih, ki skozi pozitivno povratno zanko vplivajo na dejavnike 

strukturne dimenzije globalnega trenda individualizacije  

 

V okviru globalnega trenda individualizacije se prepletata strukturna in akterska dimenzija 

trenda. Genov (2012) pravi, da se strukturna dimenzija nanaša na diferenciacijo in širitev 

družbenih prostorov, v okviru katerih delujejo posamezniki. Aktersko dimenzijo pa določajo 

izboljšane kognitivne sposobnosti posameznikov, ki so zaradi tega bolje usposobljeni za 

delovanje v okviru vedno večjih in vedno bolj diferenciranih družbenih prostorov. Beck in 

Beck-Gernsheim (2002) v povezavi s tem menita, da je individualizacija proces rastoče 

avtonomije posameznikov, ki ima makrosociološki značaj. Ta proces je posamezniku vsiljen, 

zato je ta primoran svojo življenjsko pot planirati, organizirati, voditi in kontrolirati sam. Iz 

tega je razvidno, da ima rastoča avtonomija posameznikov vsaj dve plati. Po eni strani odpira 

družbeni prostor in pred posameznika postavlja široko paleto možnosti. Po drugi strani pa 

ravno povečana izbirnost vsebin posameznika postavlja v položaj, ko je čedalje bolj primoran 

sam odločati o svoji življenjski poti in se zaradi tega soočati s čedalje večjo splošno 

negotovostjo. 

 

Individualizacijo lahko opredelimo tudi kot strukturno karakteristiko, ki omogoča integracijo 

visoko diferenciranih družb (Beck in Beck-Gernsheim 2002). Giddens (1991) in Bauman 

(2001) pravita, da z zornega kota posameznika to pomeni vsaj dvoje: (1) individualizacija 

omogoča osvoboditev od prehodnih družbenih oblik in vzorcev, (2) individualizacija 

omogoča ponovno integracijo v nove družbene strukture, ki pa imajo omejen rok trajanja, 

vendar posamezniku dajejo možnost manageriranja lastne življenjske poti. Hkrati je potrebno 

omeniti, da se trend individualizacije prepleta tudi z drugimi globalnimi trendi, kot so npr. 

nadgrajevanje racionalnosti organizacij, širitev instrumentalnega aktivizma in univerzalizacija 
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vrednotno-normativnih sistemov. Za vse štiri trende je značilno, da so notranje kontroverzni, 

saj imajo vsi tako konstruktivne, kot tudi destruktivne učinke. Enako pa velja tudi za 

medsebojne vplive omenjenih trendov (Genov 2012). Hkrati tudi velja, kot pravi Atkinson 

(2010), da podstat omenjenih trendov predstavljajo različne modernosti. Te v sebi združujejo 

različne koncepte, kot so družbeno izkoreninjenje posameznika, povečevanje odgovornosti 

posameznika, detradicionalizacija in kontekstualna diskontiuniteta. V končni fazi pa so 

posledice teh konceptov zelo podobne; kažejo se predvsem kot večja izbirnost vsebin, 

refleksivno odločanje ter svobodno spreminjanje življenjske poti in refleksivnih identitet 

posameznika.  

 

2.1 Globalni trend individualizacije 

 

Globalni trend individualizacije je eden izmed najpomembnejših sodobnih družbenih 

procesov, saj prežema vsa področja in nivoje družbe; tako lokalno kakor tudi globalno (Genov 

2014b). Opredeljuje ga splet različnih silnic, kot so globalizacija trgov, logistike, 

informacijsko-komunikacijskih tehnologij in kulture (Genov 2014b). Copenhagen Institute for 

Futures Studies (2005) in Ebert (2012) menijo, da je za ta trend značilna tudi rastoča 

ekonomska neodvisnost posameznikov, prevlada kritičnega uma, široke možnosti za 

oblikovanje identitet, povečana izbirnost vsebin, naraščajoča negotovost in diferenciacija 

družbe ter naraščajoč vpliv institucionalnega okolja. Za globalni trend individualizacije je v 

splošnem značilno, da je praviloma ustvarjalnega značaja, vendar pa ima pod določenimi 

pogoji lahko tudi družbeno razkrojevalne učinke (Genov 2014a). Z makrosociološkega vidika 

je individualizacija proces, ki je posamezniku vsiljen. Iz tega izhaja, da ta globalni trend lahko 

vpliva na spreminjanje stališč in obnašanje posameznikov. Zato se zdi, da posamezniki v tem 

kontekstu nimajo veliko izbire, saj procesu individualizacije ni mogoče ubežati. To pa  v 

svetu rastoče avtonomije posameznikov deluje kontroverzno (Bauman 2001; Beck in Beck-

Gernsheim 2002). Obenem se kaže, da je trend individualizacije evolucijskega, 

ireverzibilnega, transteritorialnega in transhistoričnega značaja. To pomeni,  da 

individualizacijo sicer začasno lahko upočasnimo, vendar pa je ne moremo niti popolnoma 

zaustaviti, niti obrniti v nasprotno smer (Bauman 2001; Genov 2015). Pod vplivom 

globalnega trenda individualizacije se torej družba kot celota nenehno prilagaja novim 

okoliščinam ter okusom, željam in potrebam avtonomnih posameznikov. Ta ista družba hkrati 
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deluje kot katalizator omenjenega procesa, saj spodbuja uveljavljanje pravic, ki so si jih 

posamezniki kolektivno priborili v preteklih obdobjih (Copenhagen Institute for Futures 

Studies 2005). 

 

Koncepta individualizacije ne gre zamenjevati z individualizmom ali celo z individuacijo. 

Individualizem namreč razumemo kot način bivanja, odnos posameznika do okolja, oziroma 

življenjski nazor, ki v ospredje postavlja pravice in svobodo vsakega posameznika. 

Individuacija se po drugi strani nanaša na polje psihologije. V tem kontekstu individuacijo 

razumemo kot proces, v okviru katerega posameznik nastaja in postaja samostojna entiteta 

(Beck in Beck-Gernsheim 2002; Copenhagen Institute for Futures Studies 2005). 

 

Individualizacija je v kontrastu z individualizmom in individuacijo makrosociološki fenomen, 

ki ga lahko opredelimo tudi kot strukturno karakteristiko, ki omogoča integracijo visoko 

diferenciranih družb. Začetki tega trenda segajo v obdobje renesanse in so tesno prepleteni z 

drugimi procesi modernosti, ki so posameznika postopno osvobajali rigidnih tradicionalnih 

družbenih vezi in vlog (Beck in Beck-Gernsheim 2002; Ebert 2012). De Beer in Koster 

(2009) pravita, da se z zornega kota posameznika proces individualizacije nanaša na postopno 

oddaljevanje od tradicionalnih institucij ter približevanje institucijam in mehanizmom 

moderne družbe, večjo svobodo izbire ter posledično večjo pluralnost odločanja. To za 

posameznika pomeni vsaj troje: (1) individualizacija omogoča osvoboditev od predhodnih 

družbenih oblik in vzorcev, (2) individualizacija omogoča posamezniku ponovno, vendar 

začasno integracijo v nove družbene strukture, (3) individualizacija posamezniku omogoča, 

ali od njega celo zahteva, da sam managerira svojo življenjsko pot (Giddens 1991; Bauman 

2001). 

 

V praktičnem smislu ima globalni trend individualizacije vsaj dve plati. Po eni strani se 

posameznik osvobaja ekonomskih, političnih, družinskih in kulturnih spon. To mu omogoča 

veliko izbirnost in prožnost pri obvladovanju osebnega razvoja in življenjske poti. Po drugi 

strani izboljšane kognitivne sposobnosti posameznikov povratno delujejo na družbo. Zato se 

zdi, da si v kontekstu razvoja tehnološke, ekonomske, politične in kulturne sfere lahko 

obetamo veliko (Genov 2014b). Globalni trend individualizacije je zato v tem smislu 

dvosmerna pot; ne samo da družba oblikuje posameznika, temveč ima tudi ta boljše možnosti, 
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da oblikuje družbeno okolje, ki ga obdaja (Copenhagen Institute for Futures Studies 2005; 

Ebert 2012). 

 

Furlong in Cartmel (2007) opažata, da proces individualizacije povečuje kompleksnost 

družbe, kar se odraža v različnih pojavih. Institucionalno okolje vedno več odgovornosti 

prenaša na raven posameznika. Poleg tega se zdi, da se zmanjšuje splošna raven družbene 

solidarnosti, ki jo povzroča odtujenost ter zniževanje družbenih in moralnih standardov, kar je 

posledica visoko diferencirane družbe in večje avtonomije posameznika (Beck in Beck-

Gernsheim 2002). V tem kontekstu iz družbe postopno izginja lik državljana, ki so mu pravice 

in dolžnosti omogočale, da je deloval v dobro skupnosti. Hkrati se zdi, da na to mesto stopa 

njegov antipod; nezainteresiran, skeptičen in oprezen posameznik (Bauman 2001). Houtman, 

Aupers in De Koster (2011) v povezavi s tem zaznavajo, da velika izbirnost vsebin in 

posledično bolj kompleksni odločitveni procesi na individualni ravni lahko vodijo v latenten 

stres, dvom, notranji nemir in strah, oziroma v slabšo kakovost življenja.  

 

Taka latentna stanja lahko sčasoma povzročijo različna psihofizična neravnovesja, kar še 

poslabšuje kakovost življenja. Zato lahko sklenemo, da globalni trend individualizacije 

povzroča tudi napetosti in konflikte, ki so posledica šibke integracije moderne družbe (Genov 

2014b),oziroma kot pravita Samuelson in Nordhaus (2002), splošne redkosti virov ter naporov 

za čim učinkovitejšo alokacijo le-teh. Zato proces individualizacije sproža tudi druge, njemu 

nasprotne družbene trende. Ženko (2008), Delakorda Kawashima (2015) in Houellebecq (v 

Grgič 2015) v tem kontekstu govorijo o krepitvi diskurza o etiki, morali in ponovni 

sakralizaciji sveta. Ta se manifestira v rastočem zanimanju eksistencialno izpraznjenega 

posameznika za duhovnost in religijo, ki naj bi ponovno napolnila njegovo notranjo praznino 

in mu povrnila smisel življenja. 

 

2.1.1 Strukturna in akterska dimenzija individualizacije 

 

V okviru globalnega trenda individualizacije se prepletata strukturna in akterska dimenzija 

trenda. Strukturna dimenzija se nanaša na diferenciacijo in širitev družbenih prostorov v 

okviru katerih delujejo posamezniki. Ti posamezniki v okviru razširjenih družbenih prostorov 

delujejo samostojno. To pomeni, da sami sprejemajo usmeritve in odločitve, ki jih tudi 



Krajnik, Marjan. 2016. »Mednarodna razširjenost joge kot manifestacija globalnega trenda 

individualizacije.« Doktorska disertacija. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

15 

 

samostojno udejanjajo. Aktersko dimenzijo trenda opredeljujejo predvsem povečane 

kognitivne sposobnosti posameznikov. Te sposobnosti posamezniki potrebujejo, da čim bolj 

učinkovito in uspešno obvladujejo sprejemanje lastnih usmeritev in odločitev, ter za 

samostojno udejanjanje le-teh v okviru vedno večjih in vedno bolj diferenciranih družbenih 

prostorov (Genov 2010, 2012, 2014a, 2014b, 2015). 

 

Strukturna dimenzija individualizacije se torej nanaša na koncept družbenih prostorov, ki se 

manifestirajo v različnih oblikah. Politične in aktivistične družbene prostore predstavljajo 

različne nadnacionalne organizacije, kot so npr. Evropska unija, Afriška unija, Skupnost 

neodvisnih držav, Rdeči Križ, Greenpeace ipd. Širitev družbenih prostorov v ekonomskem 

smislu predstavljajo različna globalna podjetja, ki svoje aktivnosti izvajajo praktično po celem 

svetu in so pogosto vplivnejša, kot nekatere manj razvite nacionalne države. Migracije 

prebivalstva, kozmopolitanizem, prenosi in nastajanje novih tradicij opredeljujejo širitev 

družbenih prostorov v kulturnem smislu. Tudi diferenciacija družbenih prostorov se 

manifestira v različnih oblikah, ki jih lahko opredelimo skozi različne dihotomije, kot so npr. 

center-margina, javno-zasebno, fizično-abstraktno/virtualno itd. Skupna značilnost vseh oblik 

družbenih prostorov je njihova relacijska narava. To pomeni, da je nastanek in obstoj 

družbenih prostorov odvisen od posameznikov, ki se v njih srečujejo in delujejo. 

 

Akterska dimenzija individualizacije se po drugi strani nanaša na sposobnosti posameznikov, 

da samostojno delujejo znotraj vedno večjih in vedno bolj diferenciranih družbenih prostorov. 

Pri tem so ključnega pomena kognitivne sposobnosti posameznikov, ki se manifestirajo 

predvsem v sposobnostih učenja in pomnjenja, dojemanja in razumevanja sveta, ter reševanja 

problemov in odločanja. Navedene kognitivne sposobnosti posameznikom omogočajo, da se 

uspešno in učinkovito odzivajo na družbene spremembe. Obenem jim te sposobnosti tudi 

omogočajo, da aktivno vplivajo na družbo in njene procese. Pri tem prihaja tako do 

transformacije družbe, kot tudi do transformacije identitet in življenjskih poti posameznikov. 

Sodobna družba namreč posameznike vsaj načeloma opolnomoča, da sami načrtujejo, 

organizirajo, usmerjajo in preverjajo željeni razvoj življenjskih poti in identitet.  
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2.1.2 Individualizacija in drugi globalni trendi 

 

Globalni trend individualizacije se prepleta z drugimi globalnimi trendi, kot so nadgrajevanje 

racionalnosti organizacij, širitev instrumentalnega aktivizma, univerzalizacija vrednotno-

normativnih sistemov, družba tveganja in globalizacija oziroma kozmopolitanizacija. Za 

navedene trende je značilno, da so notranje kontroverzni, saj imajo vsi tako konstruktivne, kot 

tudi destruktivne učinke. V smislu krepitve oziroma slabitve njihovih učinkov velja podobno 

tudi za medsebojne vplive omenjenih trendov (Beck 2008; Genov 2010, 2012). V povezavi s 

tem velja, da različne modernosti predstavljajo podstat omenjenih trendov. Te združujejo 

različne koncepte, kot so družbeno izkoreninjenje posameznika, povečevanje odgovornosti 

posameznika, detradicionalizacija in kontekstualna diskontiuniteta. Učinki teh konceptov pa 

so si na koncu zelo podobni; kažejo se kot večja izbirnost, refleksivnost odločanja ter 

svobodno spreminjanje življenjskih poti in identitet posameznika (Atkinson 2010). 

 

Globalni trend nadgrajevanja racionalnosti organizacij opredeljujeta predvsem dva dejavnika; 

izboljševanje kognitivnih sposobnosti posameznikov in organizacij, ter izboljševanje 

učinkovitosti organizacij. Ta trend zagotavlja materialne in organizacijske vire za kreativno 

individualizacijo, učinkovito uvedbo instrumentalnega aktivizma ter spoštovanje univerzalnih 

vrednotno-normativnih sistemov (Genov 2012). Marolt in Gomišček (2005) ugotavljata, da 

nadgrajevanje racionalnosti organizacij prežema vse družbene nivoje in strukture. Hkrati je 

tudi razvidno, da je ta trend še posebej izrazit v realnem sektorju. Namen organizacij namreč 

opredeljujejo potrebe širšega družbenega okolja, ki jih operacionaliziramo v različnih ciljih, 

strategijah, politikah ter postopkih posamezne organizacije. Biloslavo (2006) dodaja, da lahko 

organizacija s primerno funkcijsko delitvijo dela, hierarhično delitvijo pristojnosti in 

odgovornosti, ter s procesno zasnovo osnovne dejavnosti ustvari vzvodje, ki povečuje skupno 

učinkovitost njenih aktivnosti. S tem povečuje lastno konkurenčnost, ki jo potrebuje za 

uspešen nastop na globaliziranih trgih. Po drugi strani proces nadgrajevanja racionalnosti 

organizacij predstavlja dobro podlago za vznik različnih patoloških vedenj oziroma 

organizacijskih iracionalnosti, ki primarno izvirajo iz členjenosti organizacije in parcialnih 

interesov posameznikov. Tradicionalno omenjena patološka vedenja obvladujemo z 

doslednimi procesi kontroliranja, ki jih izvajamo v okviru hierarhične delitve pristojnosti in 

odgovornosti. V novejšem času pa se je tudi pokazalo, da organizacijske iracionalnosti lahko 
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uspešno obvladujemo tudi z uvajanjem ploskih organizacijskih struktur in opolnomočenjem 

posameznikov (Genov 2012). 

 

Globalni trend širjenja instrumentalnega aktivizma prežema vse družbene nivoje in strukture. 

Omogoča ga predvsem razvoj industrije izdelkov in storitev, ter s tem povezana intenzivna 

akumulacija kapitala (Genov 2012). Münch (2001) in Morris-Suzuki (2005) menita, da ta 

trend opredeljujejo predvsem aktivna prizadevanja posameznikov, da bi ti razumeli delovanje 

sveta oziroma možnosti za preurejanje le-tega. Osnovno izhodišče trenda je, da dani svet ni 

urejen optimalno, zato ga je potrebno preurediti v skladu z družbenimi ideali. Aktivno 

oblikovanje in racionalno zasledovanje ciljev tako v tem kontekstu predstavlja osnovni 

mehanizem za doseganje željene ureditve sveta. Družba kot taka se zato nahaja v stanju stalne 

aktivnosti. To je po eni strani privedlo do kopičenja materialnega bogastva, znanja, svobode 

in enakosti. Po drugi strani pa so opazni destruktivni učinki trenda, kot so degradacija 

življenjskega okolja, neizkoreninjena revščina, neizobraženost in družbena neenakost (Münch 

2001). Rhoads (1991) v povezavi s tem pravi, da se ključni vidiki instrumentalnega aktivizma 

odražajo v poskusih načrtnega obladovanja življenjskega okolja, družbenega okolja in 

posameznikov. To po drugi strani deluje paradoksalno, saj ta trend temelji tudi na načelih 

svobode in enakosti posameznikov, kar naj bi se kazalo v prevladujočem konceptu tržne 

ekonomije in marketizacije vseh vidikov družbenega življenja. Na makro nivoju širjenje 

instrumentalnega aktivizma poganja nadaljnje nadgrajevanje racionalnosti organizacij, 

spodbuja individualizacijo, ter zagotavlja materialno osnovo za uresničevanje človekovih 

pravic in temeljnih svoboščin, ter upravljanje trajnostnega razvoja (Genov 2010, 2012). 

 

Globalni trend univerzalizacije vrednotno-normativnih sistemov se nanaša predvsem na 

širitev vrednot in norm zahodnega sveta, ter gradi na dveh premisah; spoštovanje človekovih 

pravic in temeljnih svoboščin ter celostna politika trajnostnega razvoja. Ti dve premisi se 

odražata v različnih svetovnih izzivih s področja organizacijskih vprašanj ter individualizacije 

in komercializacije družbe (Genov 2012). V splošnem univerzalizacijo vrednotno-

normativnih sistemov poganjajo globalizacija trgov, medijev, politike in življenjskih stilov, 

ter trend standardizacije tehnologij (Genov 2010). Glede na to, da ta trend širi predvsem 

vrednote in norme zahodnega sveta, neizogibno ustvarja tako notranje, kot tudi zunanje 

napetosti, ko se srečuje z drugimi vrednotno-normativnimi sistemi oziroma kulturami. Eriksen 
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(2009) v povezavi s tem pravi, da vedno kadar se srečajo različne kulture, pride do 

hibridizacije oziroma mešanja in medsebojnega vplivanja različnih kulturnih tokov. V praksi 

se je sicer izkazalo, da niso vse vrste kulturnih tokov enako dovzetne za mešanje z drugimi 

kulturami. Zato se v nekaterih primerih veliko lokalnih znanj in praks ohrani, v drugih 

primerih pa prihaja do večjega prevzemanja znanj in praks ne-lokalne kulture. Kakršnakoli je 

že stopnja prevzemanja novih vrednot in norm, proces prevzemanja in spreminjanja je 

počasen. Vrednote so namreč dobrine, ki za večino ljudi znotraj določenega okolja pomenijo 

nekaj posebnega in se večinoma prenašajo iz generacije v generacijo (Biloslavo 2006). V 

splošnem so torej spremembe vrednotno-normativnih trendov počasne in hkrati močno 

kontroverzne. Oziroma kot pravi Hannerz (1990), po eni strani je opazna vse večja 

univerzalizacija kultur. Po drugi strani pa se vrednotno-normativni sistemi diverzificirajo in 

so tesno povezani z individualizacijo, ter obilico možnosti, ki jih ima posameznik pri izbiri 

življenjskega stila. 

 

Z globalizacijo in kozmopolitanizacijo označujemo vrsto temeljnih družbenih sprememb, ter 

odnos posameznika do teh dogajanj. Zdi se, da je ločnica med obema pojmoma vsebinsko 

zabrisana, oziroma da sta globalizacija in kozmopolitanizacija dva vidika istega družbenega 

procesa. Kozmopolitanizacija je v tem smislu rezultat družbenih sprememb, ki potekajo na 

svetovni ravni. Te spremembe povzročajo, da so nacionalne države, posamezniki in dogodki 

čedalje bolj vpeti v sistem in s tem čedalje bolj soodvisni. Za skupnosti in posameznike to 

pomeni, da po eni strani bivajo v svetu, po drugi strani pa v lokalni realnosti (Beck 2008; 

Atkinson 2010). Na individualni ravni se sicer kozmopolitanizem izraža kot poseben odnos 

posameznika do sveta. Posameznik se v tem smislu ne le zaveda sočasnega obstoja različnih 

kulturnih tokov, temveč mu odprtost do drugih kultur in ustrezne kulturne kompetence 

omogočajo uspešno delovanje v okviru drugih vrednotno-normativnih sistemov (Hannerz 

1990). Zato lahko rečemo, da je kozmopolitanizacija večdimenzionalen proces, ki nepovratno 

spreminja svetovno družbo. V tem smislu kozmopolitanizacijo razumemo tudi kot 

večdimenzionalno globalizacijo, ki se na individualni ravni odraža v transnacionalnih 

življenjskih poteh. Na kolektivnem nivoju se kozmopolitanizacija kaže v pojavu globalnega 

političnega aktivizma civilne družbe. Tega predstavljajo različna gibanja in aktivnosti s 

področja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, zaščite okolja, pravice do dela, 

zmanjševanja revščine itd. (Beck 2006). Na ta način je v čezmejne kulturne stike vključenih 
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vedno več posameznikov iz različnih družbenih skupin, kar predstavlja ugodne razmere za 

nadaljnjo širitev kozmopolitanizma (Hannerz 2006). 

 

Globalizacija je v osnovi krovni pojem, v okviru katerega obravnavamo pojave in procese na 

področju ekonomije, politike, družbe ter ekologije. Po eni strani jo lahko opredelimo kot 

proces poglabljanja čezmejnih povezav, ki krepi medsebojno odvisnost različnih akterjev ter s 

tem prerašča okvirje in prostore nacionalnih držav. Globalizacija tako združuje človeštvo v 

abstrakten, anonimen in globalen mrežni kolektiv. Akterji, ki se udeležujejo čezmejnih 

aktivnostih so tako posamezniki, kot tudi institucije, ki se povezujejo zaradi ekonomskih, 

družbenih ali političnih interesov (Giddens 1991; De Beer in Koster 2009; Eriksen 2009). 

Globalizacija je vsebinsko tesno povezana z idejami globalnega trga, neoliberalnega 

ekonomskega modela in svobodnega pretoka ljudi, kapitala, dobrin, idej ter podob v 

mednarodnem prostoru (Beck 2006; Eriksen 2009). Omenjeni pojavi globalizacije imajo 

značilnosti nestalnih procesov; nastajajo in izginjajo spontano ter poganjajo sami sebe. To 

pomeni, da teh pojavov oziroma procesov nihče ne načrtuje, niti ne nadzoruje. Prav tako ni 

nikogar, ki bi bil zanje odgovoren (Bauman 2001). Obenem se zdi, da je ena izmed 

značilnosti globalizacije ta, da razklenja koncept čas-prostor. Prostor v fizičnem smislu 

namreč postaja manj pomemben, saj ga začenja nadomeščati koncept prisotnosti, oziroma 

odsotnosti subjektov. Ta koncept pa zaradi razvoja informacijsko-komunikacijskih tehnologij 

ni omejen na fizične prostore, oziroma ni opredeljen in omejen z mestom dogajanja (Giddens 

1991). To tudi pomeni, da so se kulturni pojavi osvobodili omejitve prostora, ki tako ne 

predstavlja več kakšne posebne ovire za interakcije med različnimi kulturami. V tem se skriva 

tudi paradoksalnost globalizacije; svet je hkrati večji in manjši. Večji je zato, ker imamo na 

voljo veliko kakovostnih informacij o oddaljenih krajih. Manjši pa zato, ker je cenovna 

dostopnost omogočila množičnost potovanj v globalnem merilu. To pomeni, da lahko 

posameznik v skorajda kateremkoli okolju goji željeni življenjski stil, ter s tem aktivno vpliva 

na svoje hibridne identitete in mešanje različnih kulturnih tokov (Beck in Beck-Gernsheim 

2002; Eriksen 2009). 

 

Sodobna sekularizirana družba, ki je usmerjena v individualizem in doseganje ciljev je razvila 

svojstveno kulturo tveganja. Ta kultura temelji na identifikaciji tveganj, kvalitativni in 

kvantitativni analizi tveganj, ter planiranju odzivov na tveganja. Kulturo tveganja omogoča 
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trenutna družbena situacija, za katero je značilen proces nenehnih sprememb in vseprisotne 

negotovosti (Genov 2010). Tveganje sicer v osnovi ne pomeni dejanskega katastrofičnega 

dogodka, temveč predstavlja zgolj potencialno oziroma pričakovano nevarnost. V tem 

kontekstu je za sodobna tveganja značilno, da so posledica razvoja tehnoloških in ekonomskih 

sistemov. To pomeni, da so ta tveganja pravzaprav fabricirane negotovosti in nevarnosti. To 

je po svoje paradoksalno, saj naj bi ti sistemi probleme reševali, ne pa jih povzročali. Zato 

lahko rečemo, da sodobni tehnološki in ekonomski sistemi predstavljajo destruktivni potencial 

moderne družbe, na podlagi katerega deluje družba tveganja (Beck 2008). Družba tveganja v 

osnovi izvira iz emancipatornih gibanj 20. stoletja. Osrednja tema teh gibanj je bilo 

osvobajanje posameznika, ki je bil v takratnem času ujet v različna družbena pravila in 

omejitve. Vendar pa je naraščajoča avtonomija posameznika začela povzročati nove 

negotovosti in nevarnosti. Samostojno odločanje na individualni ravni je postalo imperativ, 

kar pa se je odrazilo v naraščajoči napetosti, saj so jutrišnji izidi današnjih odločitev povsem 

negotovi oziroma nenapovedljivi. Hkrati se zdi, da v sodobni družbi manjkajo trdne oporne 

točke, na podlagi katerih bi se posameznik lahko orientiral ter sprejemal in verificiral svoje 

odločitve. To pa kompleksnost stanja samo še povečuje. Še posebej če vemo, da je 

posameznik za vse odločitve, ki jih je sprejel v negotovih okoliščinah in na razvoj katerih 

nima velikega vpliva, odgovoren sam (Bauman 2001). V splošnem je tudi opazno, da se 

družba tveganja bolj orientira na potencialne prihodnje dogodke, kot pa na trenutno realnost. 

Zato v tem smislu že osvaja čas-prostor, ki je šele v nastajanju (Giddens 1991). 

 

2.1.3 Refleksivnost družbe in posameznikov 

 

Dobo, v kateri se trenutno nahajamo, v splošnem imenujemo modernost. Delimo jo na več 

različnih krajših obdobij. Začetno obdobje imenujemo prva modernost. Sledi ji obdobje druge 

modernosti, ki jo imenujemo tudi refleksivna, tekoča, pozna oziroma visoka modernost. Na 

koncu dobe govorimo o obdobju postmodernosti. V akademskem okolju sicer ni splošnega 

konsenza, v katerem obdobju modernosti se nahajamo trenutno. Pravzaprav je razširjeno 

mnenje, da se v danem času med seboj prepletajo različna obdobja modernosti. Kljub temu 

velja, da se večji del trenutnega diskurza o modernosti nanaša na drugo modernost in 

postmodernost. 
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Začetki dobe modernosti segajo v čas razsvetljenstva, t.j. v čas druge polovice 17. in prve 

polovice 18. stoletja. Ideje razsvetljenstva se v praktičnem smislu odražajo skozi racionalno 

obvladovanje narave, družbe in posameznika. Obenem razsvetljenstvo gradi na ideji 

racionalne in nepristranske znanosti, na oblikovanju univerzalnih vrednotno-normativnih 

sistemov, na vladavini univerzalnih pravnih norm ter na avtonomnosti umetnosti (Ženko 

2008). Modernost tako zaznamuje predvsem nepretrgan razvoj industrije, demokratičnih 

gibanj in splošne modernizacije družbe (Beck in Beck-Gernsheim 2002). Pohod modernosti 

se kaže zlasti v vzponu racionalnega in kritičnega uma. Ta temelji na izhodiščih 

vseprežemajočega dvoma in se kaže tako v vsakdanjem življenju, kot tudi v okviru različnih 

filozofskih miselnih tokov. Obenem se znanje v tej dobi institucionalizira in strukturira v 

repozitorij trenutno veljavnih hipotez. Te sicer v danem trenutku lahko veljajo za pravilne, 

vendar so verjetno zgolj prehodnega značaja, saj jih lahko kadarkoli ponovno testiramo in 

eventualno nadomestimo z bolj ustreznimi (Giddens 2001). To hkrati pomeni, da se vpliv 

praznoverja in drugih tradicionalnih mistično-magičnih prepričanj v tej dobi korenito 

zmanjša. Obenem človek postane edino pravo merilo za vse druge stvari, vse bolj sofisticirana 

tehnologija pa omogoča čedalje boljše obvladovanje narave in družbe (Beck 2008). 

 

Vplivi modernosti se prvenstveno kažejo na institucionalni ravni. Povečuje se splošna 

dinamičnost te ravni, tradicionalne navade in običaji izgubljajo svojo moč, vpliv institucij na 

globalni ravni pa raste. Vse naštete spremembe bistveno spreminjajo vsakodnevno družbeno 

dogajanje in vplivajo na najbolj osebne vidike posameznikovega življenja (Giddens 2001). 

Prvo modernost, ki je začetno obdobje znotraj daljše dobe, v osnovi zaznamuje nastanek 

nacionalnih držav, s tem povezana izgradnja kolektivnih identitet ter gospodarski model, ki 

temelji na izkoriščanju naravnih virov. Prvo modernost zato lahko opredelimo tudi kot prvo 

posttradicionalno ureditev, saj je kot družbenopolitična entiteta v nasprotju z večino oblik 

tradicionalne ureditve. Kasneje so ustroj prve modernosti začeli načenjati različni trendi, kot 

so npr. individualizacija, globalizacija, pojav trajne nezaposlenosti in/ali podzaposlenosti ter 

izzivi, ki jih prinaša degradacija okolja (Giddens 2001; Beck in Beck-Gernsheim 2002).  

 

Prva modernost se v drugi polovici 20. stoletja začne preobražati v drugo modernost. Za novo 

obdobje modernosti je značilno, da oblikuje popolnoma nov globalni ekonomski in politični 

sistem ter predrugača družbene procese in vsakdanje življenje posameznika (Beck in Beck-
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Gernsheim 2002). Beck, Bonss in Lau (2003) v tem kontekstu govorijo o procesu 

modernizacije prve modernosti; tako na ravni institucij, kot tudi na področju osnovnih 

družbenih mehanizmov. Kontinuiran tehnični, ekonomski, politični in kulturni razvoj 

globalnega kapitalizma je postopno spremenil svoje lastne družbene osnove. Posledice teh 

sprememb se kažejo v razkrojevanju nacionalne in socialne države, ter družbe blaginje. Pri 

tem je paradoksalno, da so ti instituti proces modernizacije tradicionalnih družb v prvi fazi 

podpirali. Kasneje pa so se spremenili v dejavnike, ki so nadaljevanje modernizacije začeli 

ovirati. 

 

Življenje v drugi modernosti do določene mere še vedno oblikujejo starejše družbene 

strukture, kot je npr. razred. Obenem je tudi res, da se pomen kolektivističnih tradicij 

zmanjšuje, saj se povečuje pomen individualističnih normativno-vrednotnih sistemov in 

začasnih družbenih struktur (Furlong in Cartmel 2007; Atkinson 2010). To se deloma odraža 

v široko razširjenem skepticizmu na ravni posameznika in družbe. V tem smislu se zdi, da je 

na oltar skepticizma postavljeno praktično vse. Tako domena magično-mističnega, kot tudi 

področji moderne znanosti in tehnologije, za kateri smo spoznali, da poleg novih priložnosti 

ustvarjata tudi nova tveganja in nevarnosti (Giddens 2001). Poleg tega drugo modernost 

zaznamuje vzpon dobro delujočega prostega trga in individualnega potrošništva, ki s svojimi 

silnicami pozročata stalno spreminjanje posameznikovih navad, identitet, poklicev, interesov 

itd. (Atkinson 2010). V tem obdobju se povečuje tudi prekarnost dela, kar v splošnem vodi k 

temu, da je posameznik bolj izpostavljen tveganjem, kot v preteklih obdobjih. Zato je 

posameznik primoran ta tveganja ustrezno obvladovati. To kaže na družbeni premik, kjer 

nekdanjo realnost industrijske družbe začenja nadomeščati koncept svetovne družbe tveganja 

(Furlong in Cartmel 2007; Beck 2008). Posameznik mora biti zato v vsakdanjem življenju 

bolj aktiven, oziroma mora v svoje aktivnosti vložiti veliko več truda, kot v predhodnih 

obdobjih. Samo tako lahko namreč v okviru institucionalnega in regulatornega ustroja druge 

modernosti požanje tiste ugodnosti, do katerih je upravičen (Beck in Beck-Gernsheim 2002). 

 

Kot smo predhodno omenili, v sociologiji ni splošnega konsenza o tem, v katerem obdobju 

modernosti se nahajamo trenutno. Kljub temu velja, da v trenutnem diskurzu prevladujejo 

teme, ki se nanašajo na drugo modernost in postmodernost. Med obema omenjenima 

obdobjema obstajajo pomembne vsebinske ločnice. Druga modernost se ukvarja predvsem z 
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novim ustrojem in pravili političnega in družbenega sistema. To pomeni, da druga modernost 

ponovno gradi strukture in koncepte, ki jo vsebinsko opredeljujejo. Postmodernost se od tega 

pomembno razlikuje. Prvenstveno se namreč ukvarja z vprašanji razgradnje družbenih 

struktur in konceptov družbenih ved. To z drugimi besedami pomeni, da postmodernost 

zavrača principe predhodnih modernosti in s tem predstavlja njihovo vsebinsko nasprotje 

(Beck, Bonss in Lau 2003). V tem smislu je postmodernost zaznamovana z destruktivnim 

stanjem duha, ki v splošnem zavrača, spodkopava in razdira vse, kar sta zgradili predhodni 

modernosti. Zato postmodernost lahko interpretiramo tudi kot poskus delne vrnitve v čase 

tradicionalnih družb (Bauman 2003). Oziroma kot pravi Toit (2006), zdi se da je 

postmodernost poskus ponovne mistifikacije sveta, ki se kaže v porastu holističnih 

postsekularnih verovanj, praks in duhovnosti. Lyotard (1984) in Feyerabend (1999) v tem 

kontekstu ugotavljata, da v postmodernosti izgubljajo pomen veliki temeljni družbeni sistemi, 

oziroma velike zgodbe preteklih obdobij, kot so npr. velike institucionalizirane religije, 

pomembni družbeni tokovi, tehnologija, psihoanaliza, privilegirana znanost in celo identitete 

posameznika. Te velike sisteme v novem obdobju zamenjujejo manjše, vendar z vidika 

posameznika bolj osebne, intimne in ponotranjene zgodbe. Hkrati smo tudi priča stalnim 

primerjavam sedanjosti in preteklosti, kar se kaže predvsem kot recikliranje, kombiniranje in 

reinterpretiranje že znanih zgodb in idej. Ob tem velja tudi omeniti, da je sam koncept 

modernosti izrazito evrocentričnega značaja, oziroma interpretacija procesov, ki so se v 

zadnjih nekaj stoletjih odvijali v Evropi. Zato ni nujno, da v kontekstu modernosti ne-

evropske družbe in institucije sledijo istim trajektorijam in časovnicam (Beck, Bonss in Lau 

2003). 

 

Koncept refleksivnosti je v kontekstu modernosti pogosta tema socioloških obravnav. 

Diskurz, ki je na omenjeno temo izrazito pluralen, vključuje različna teoretična razmišljanja 

in konceptualizacije (npr. Giddens 2001; Beck in Beck-Gernsheim 2002; Ule 2002; Beck, 

Bonss in Lau 2003; Bauman 2003; Latour 2003; Adams 2006; Beck 2006; Atkinson 2010; 

Archer 2010; Bolton 2010; Caetano 2010; Donati 2011; Ebert 2012; Coates 2013; Alexe 

2010). Koncept refleksivnosti v grobem delimo na dve polji; na refleksivnost družbe in na 

refleksivnost posameznika. Refleksivnost družbe se v splošnem nanaša na proces nastajanja 

druge modernosti (Beck, Bonss in Lau 2003), ki v veliki meri odpravlja in nadomešča 

determinizem tradicionalnih družb (Bauman 2003). Ule (2002) v tej povezavi ugotavlja, da je 



Krajnik, Marjan. 2016. »Mednarodna razširjenost joge kot manifestacija globalnega trenda 

individualizacije.« Doktorska disertacija. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

24 

 

druga modernost pravzaprav kontinuiran proces, ki se nanaša sam nase ter s tem samega sebe 

tudi preobraža. V kontekst refleksivnosti družbe uvrščamo transformacijo časa in prostora, 

mehanizme za izkoreninjanje posameznika iz družbenih struktur, povečevanje osebne 

odgovornosti posameznika itd. Ti koncepti izvirajo iz institucij socialne države, družbe 

blaginje in procesov globalizacije. Konkretizacija teh pa se kaže v širitvi družbenih prostorov, 

v  povečevanju izbirnosti vsebin, prenosu racionalnega odločanja na posameznika ter v 

pluralnosti življenjskih poti in identitet (Giddens 2001; Atkinson 2010).  

 

Družbeno življenje in delovanje sodobnih institucij dodatno zaznamuje povečevanje splošne 

negotovosti, dinamike in odmikanje od uveljavljenih vzorcev. To močno vpliva na vsakdanjo 

družbeno realnost, saj ti procesi relativizirajo temeljne domneve o delovanju sveta (Giddens 

2001). Z vidika medkulturnosti se refleksivnost družbe manifestira kot proces stalnega 

primerjanja, kombiniranja in mešanja elementov iz različnih geografskih oziroma kulturnih 

okolij. To pomeni, da v konkretnih družbenih prostorih ves čas nastajajo nove kulturne 

prakse, ki se povezujejo v globalne mreže, s katerimi lahko obvladujemo različne pojavnosti 

modernosti, kot so npr. naraščajoča neodvisnost posameznikov in napredujoča globalizacija 

(Beck 2006). Latour (2003) v tem kontekstu ugotavlja, da se kompleksnost sveta hitro 

povečuje. V duhu refleksivnosti pa se hkrati povečuje tudi zavedanje, da je svet praktično 

neobvladljiv. Refleksivnost družbe namreč v splošnem spodkopava trdnost in gotovost 

pridobljenega znanja. To pomeni, da so vsa trenutno veljavna spoznanja verjetno zgolj 

prehodnega značaja, saj jih bodo slej ko prej nadomestile nove ideje in izsledki sodobne 

institucionalizirane znanosti (Giddens 2001). 

 

Na individualni ravni razlikujemo med notranjo in zunanjo refleksivnostjo posameznika. 

Oyserman, Elmore in Smith (2012) pravijo, da se notranja refleksivnost nanaša na sposobnost 

posameznika, da nase gleda kot na objekt. Archer (2010), Bolton (2010) in Donati (2011) v 

tej povezavi ugotavljajo, da je notranja refleksivnost proces samoopazovanja, poglobljenega 

notranjega dialoga oziroma pogovor s samim seboj. Ta miselna aktivnost je za posameznika 

spoznavnega in transformativnega značaja. V praktičnem smislu se to odraža v tem, kot 

pravijo Cunliffe (2009), Caetano (2010) in Alexe (2010), da posameznik aktivno preiskuje, 

proučuje, presoja in tehta svoje vrednote, navade, način mišljenja, model notranjega sveta, 

vedenje itd. Styhre in Tienari (2013) pri tem dodajata, da stanje notranje refleksivnosti ni 
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kontinuirano, temveč je epizodičnega značaja. Zato ga mora posameznik vzpostavljati vedno 

znova in znova, kar se zgodi takrat, ko se subjekt začne aktivno zavedati samega sebe, svojih 

teženj in okolice. 

 

Zunanja refleksivnost je sposobnost posameznika, da poglobljeno proučuje informacije, ki jih 

v razmerah globalne negotovosti in naraščajoče kompleksnosti družbe prejme iz okolja (Beck 

in Beck-Gernsheim 2002). V praktičnem smislu to pomeni, da posameznik raziskuje svoj 

položaj znotraj različnih družbenih struktur, oziroma odnose z drugimi posamezniki. 

Poglobljeno poznavanje družbenih okoliščin in odnosov je namreč ključni dejavnik, ki 

posamezniku omogoča aktivno delovanje v družbi in povečuje njegove možnosti za 

oblikovanje družbenega okolja (Cunliffe 2009; Archer 2010). Zunanja refleksivnost 

posameznika se v tem smislu nanaša na sposobnost poglobljenega proučevanja, raziskovanja 

in premišljevanja o družbi, dogodkih in svoji vlogi v njej. Povedano z drugimi besedami, 

sposobnost zunanje refleksivnosti posamezniku omogoča, da vzročno-posledične družbene 

mehanizme razume s perspektive oddaljenega opazovalca (Bolton 2010; Donati 2011). 

 

Refleksivnost posameznika se vsebinsko prepleta z drugimi sociološkimi temami, kot so na 

primer koncept jaza, koncept identitete, življenjska zgodba in življenjski stil posameznika. 

Koncept jaza in koncept identitete se v kontekstualnem smislu prekrivata. Pogosto sicer lahko 

zasledimo, da avtorji termina enakovredno zamenjujejo, vendar se zdi, da je koncept jaza 

vsebinsko širši konstrukt. Ne samo to, za koncept jaza lahko ugotovimo, da je v bistvu krovni 

pojem, pod katerega spadajo oziroma se nanj navezujejo številni drugi podobni koncepti in 

fenomeni (Leary in Tangney 2003; Oyserman, Elmore in Smith 2012). Na individualni ravni 

koncept jaza opredelimo kot psihološki mehanizem, ki posamezniku omogoča razmišljanje o 

sebi (Leary in Tangney 2003). V tem kontekstu koncept jaza predstavlja notranje jedro 

posameznika, oziroma sposobnost zavedanja samega sebe, svojega obstoja in svoje osebnosti 

(Copenhagen Institute for Futures Studies 2005). Raziskave so pokazale, da koncept jaza 

poznajo vse skupine ljudi. Vendar pa je pomen in razumevanje termina v različnih kuturnih 

okoljih lahko bistveno drugačen. Na eni strani spektra se nahajajo evropske oziroma zahodne 

družbe, kjer se termin nanaša predvsem na koncept avtonomnega posameznika. Na drugi 

strani spektra večinoma najdemo nezahodne družbe, kjer koncept jaza mnogokrat predstavlja 

celoten nabor posameznikovih družbenih odnosov. Hkrati velja omeniti, da celotni jaz ni 
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pridobljen z rojstvom, temveč se oblikuje tudi skozi interakcije posameznika z družbo. Zato 

jaz ni niti nekaj, kar bi bilo izključno naravno, niti nekaj, kar bi bilo izključno individualno 

(Mead 1934; Giddens 1991; Eriksen 2009; Ebert 2012). Teorija simboličnega interakcionizma 

razlikuje med družbenim in individualnim jazom, ki skupaj tvorita celoto in ne obstajata drug 

brez drugega. Družbeni jaz je družbeno pogojen in predstavlja skupek znanj in izkušenj, ki jih 

posameznik pridobi skozi interakcije z okoljem. Individualni jaz pa se v tem smislu nanaša 

predvsem na osmišljanje pridobljenih znanj in izkušenj (Mead 1934). V tem kontekstu se zdi, 

da se zunanja in notranja refleksivnost posameznika prepletata z družbenim in individualnim 

jazom, kot ga razume simbolični interakcionizem. Coates (2013) ter Stets in Burke (2003) v 

povezavi s tem ugotavljajo, da je razvoj jaza pravzaprav načrten proces, ki temelji na stalnem 

refleksivnem dialogu med družbenim in individualnim jazom, oziroma med posameznikom in 

drugimi družbenimi akterji.  

 

Koncept identitete vsebinsko uvrščamo pod krovni pojem jaza. Razlika med obema 

konceptoma je v tem, da posameznik v okviru enega jaza tipično razvije več identitet, ki se 

med seboj razlikujejo glede na družbene kontekste. V praktičnem smislu to pomeni, da 

posameznik v vsakdanjem življenju vzpostavlja in se giblje med različnimi identitetami, kot 

so npr. identiteta sodelavca v službi, identiteta soigralca v lokalnem nogometnem klubu, 

identiteta očeta doma itd. Te identitete v obdobju druge modernosti postajajo stvar 

individualne izbire ter vse bolj refleksivne oziroma projektne (Giddens 1991; Ule 2002; 

Adams 2006). To pomeni, da posamezniki v vse večji meri planirajo, organizirajo, vodijo in 

kontrolirajo razvoj svojih identitet, ki zaradi tega postajajo neke vrste osebni podjem znotraj 

struktur in procesov individualizirane družbe (Copenhagen Institute for Futures Studies 2005; 

Archer 2010). Take identitete so namerne, premišljene, kritične ter izdelane v razmerah 

naraščajoče kompleksnosti družbe in globalne negotovosti. Identitete posameznik večinoma 

izdeluje projektno; t.j. predvsem v trenutkih, ko se ta nahaja v stanju refleksivnosti, ki mu 

omogoča poglobljeno razumevanje samega sebe in delovanje družbenih mehanizmov. Razvoj 

identitet posameznika je zato v času nove individualne svobode in odgovornosti nameren 

proces, ki zahteva določen čas in trud (Bauman 2001; Coates 2013). Za rezultat tega procesa 

pa je odgovoren vsak posameznik sam (Giddens 1991). To pomeni, da v danem kontekstu 

lahko govorimo o pojavu refleksivnih identitet. 
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Model jaza in refleksivne identitete, ki temelji na teoriji simboličnega interakcionizma, je 

predstavljen na sliki 2.1. Refleksivno identiteto posameznika sestavljajo različne notranje in 

zunanje identitete. Notranje identitete se nanašajo na posameznikove osebne lastnosti, 

vrednote in cilje, oziroma na njegovo temeljno naravo. Zunanje identitete se po drugi strani 

nanašajo na posameznikove družbene vloge oziroma odnose z drugimi posamezniki in 

skupinami (Stets in Burke 2003; Oyserman, Elmore in Smith 2012). Zunanje identitete 

predstavljajo vidnejši oziroma otipljivejši del refleksivne identitete. To pomeni, da isti 

posameznik lahko v različnih družbenih okoliščinah zavzema in kombinira različne vloge; 

npr. vodja (zunanja identiteta 1) in član drugega tima (zunanja identiteta 2) na delovnem 

mestu, igralec (zunanja identiteta 3) in blagajnik (zunanja identiteta 4) v amaterskem 

gledališču, mož (zunanja identiteta 5)  in oče (zunanja identiteta 6) v domačem okolju itn. 

Notranje identitete so v tem smislu manj vidne oziroma otipljive, saj so del notranjega sveta 

posameznika. Kljub temu lahko isti posameznik v različnih družbenih okoliščinah izraža in 

zasleduje različne vrednote, orientacije ter cilje; npr. zahteven vodja (notranja identiteta 1) na 

delovnem mestu in popustljiv oče (notranja identiteta 2) v domačem okolju, verske vrednote 

(notranja identiteta 3) in leva politična orientacija (notranja identiteta 4), storilnostno 

naravnan delavec (notranja identiteta 5) v službi in ležernost (notranja identiteta 6) na 

dopustu itn.  

 

Notranje in zunanje identitete posameznika so med seboj povezane; npr. vrednote in cilji 

posameznika v določeni meri vplivajo na njegove družbene vloge in obratno. Hkrati 

posameznik vse identitete oblikuje namerno in premišljeno, oziroma v stanju zavedanja in 

poglobljenega proučevanja samega sebe, družbenih mehanizmov in svoje vloge v družbi. To 

pomeni, da so tako oblikovane identitete fluidne, kakor zahtevajo trenutne družbene 

okoliščine ter vrednote in cilji posameznika. Refleksivna identiteta posameznika je torej (1) 

začasna in spremenljiva; nastaja in oblikuje se v trenutkih aktivnega zavedanja samega sebe, 

svojih teženj in okolice, (2) relacijska; nastaja in oblikuje se skozi interakcije različnih 

notranjih in zunanjih identitet, (3) kompozitna; sestavlja jo skupek notranjih in zunanjih 

identitet, (4) ciljno usmerjena; posameznik jo oblikuje v skladu s svojimi željami in 

potrebami, ter (5) družbeno pogojena; nastaja in oblikuje se v okviru danega družbenega 

konteksta. 
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Slika 2.1: Model Jaza in refleksivne identitete 

 

Vir: Krajnik, lastni prikaz modela (2016). 

 

Pojav izbirnosti identitet se neposredno prepleta z izbirnostjo življenjskih zgodb in 

življenjskega stila posameznika (Beck in Beck-Gernsheim 2002; Copenhagen Institute for 

Futures Studies 2005). Za moderno družbo je zlasti značilno, da se odgovornost za 

oblikovanje življenjske zgodbe čedalje bolj prelaga na posameznika (Caetano 2010). To 

pomeni, da vsak posameznik postaja vedno bolj odgovoren za svoje uspehe ali neuspehe, kar 

v njegovo življenje vnaša določeno stopnjo tesnobe in druge podobne psihološke pojave. 

Življenjska zgodba posameznika tako v tem kontekstu postaja izbirna, refleksivna, narejena, 

tvegana, globalizirana in eksperimentalna, saj stari vzorci v tem obdobju preprosto ne delujejo 

več (Beck in Beck-Gernsheim 2002; Ule 2002). Zato je v takšnih družbenih razmerah 

oblikovanje življenjskih zgodb vse pogosteje stvar osebnih nagibov (Genov 2014a), ki pa so 

na koncu še vedno družbeno pogojeni (Eriksen 2009). Koncepta življenjske zgodbe in 

življenjskega stila se med seboj tesno prepletata in vzajemno delujeta drug na drugega. S 

praktičnega vidika so življenski stili nabor praks, navad, dejavnosti, želja in orientacij 

posameznika, ki se manifestirajo kot način hranjenja, oblačenja, preživljanju prostega časa 

ipd. (Giddens 1991; Ule 2002). Življenjski stili v trenutni modernosti stopajo na mesto 

kolektivnih kultur in tradicij. To pomeni, da se posameznik otresa tradicionalnih družbenih 
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spon, kar se kaže v tem, da narašča tako opolnomočenost, kot tudi odgovornost posameznika 

(Atkinson 2010). Pri tem je potrebno izpostaviti, da globalizirani trgi vse bolj vplivajo na 

življenjske stile posameznikov, saj s tehnikami množičnega marketinga oblikujejo okus, želje 

in potrebe individualiziranega posameznika (Furlong in Cartmel 2007). 

 

2.1.4 Dinamični modeli posameznikov 

 

Koncepti in modeli, ki se nanašajo na strukturo posameznika so v veliki meri odvisni od 

kulturnega okolja oziroma miselnih tokov določene družbe. McCabe (2008) pravi, da se 

razprava v akademsko-znanstveni sferi sodobnih zahodnih miselnih tokov največkrat nanaša 

na dualizem telo-um. Razlog je verjetno v tem, da sodobna znanost različne pojave proučuje 

in razlaga v kontekstu materialnih dokazov oziroma konkretnih modelov. Poleg tega se v 

zahodnem kulturno-geografskem okolju, kot pravi Russell (2013), v splošnem problematizira 

obstoj in obravnava duha, oziroma je ta v luči deterministične logike v najboljšem primeru 

zreduciran na biološke funkcije telesa. Riddle (2014) v tem smislu ugotavlja, da zaradi tega 

ostaja dihotomija telo-um končni problem za mnoge mislece zahodne provenience, diskurz pa 

se pretežno nanaša na povezanost oziroma vzajemno delovanje telesa in uma. Tudi Chan, Ho 

in Chow (2001) ter Adams in Garcia (2005) ugotavljajo, da pretežni del zahodne znanosti 

obravnava posameznika kot skupek  dveh ločenih entitet; obstajata telo in um, ki sta ponavadi 

obravnavana ločeno. V primeru konvencionalne, oziroma znanstvene medicine to pomeni, da 

se s telesom ukvarjajo zdravniki, um pa je v domeni psihologije in psihiatrije. Zato se zdi, kot 

pravi Levin (2001), da ima domena duha v okviru zahodnih tokov mišljenja nalepko 

neznanstvenega, oziroma kvečjemu psevdoznanstvenega. Znanstvene resnice zahodnega tipa 

se namreč oblikujejo skozi uveljavljen proces logično-racionalnega mišljenja, priznavanje 

obstoja duha pa bi to hegemonijo utegnilo ogroziti. Kljub temu lahko tudi v zahodni kulturno-

geografski sferi zasledimo nastavke trializma telo-um-duh, ki je sicer dobro poznan iz 

vzhodnih miselnih tokov in različnih prvobitnih človeških kultur (McCabe 2008). Nastavke 

omenjenega trializma lahko najdemo tako v okviru sistema znanosti, kot tudi v 

izvenznanstvenih sferah družbe. 

 

V okviru širše konvencionalne medicine lahko najdemo področja, ki presegajo prevladajoč 

diskurz o telesu in umu. Eno izmed takih področij je gerontologija, ki obravnava procese 
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staranja, oziroma posameznike v kasnejših življenjskih obdobjih. Za gerontologijo je 

značilno, da na procese staranja gleda izrazito široko in integralno. To pomeni, da obravnava 

različne vidike telesa, uma in duha, ki so medsebojno prepletene entitete iste celote (Lee et al. 

2012). Hodge, Bonifas in Chou (2010) ter Wacks (2011) v povezavi s tem ugotavljajo, da je 

zato duh, oziroma duhovnost znotraj gerontologije prepoznana kot pomemben del 

posameznikovega življenja, ki v kasnejših življenjskih obdobjih postaja vse bolj pomembna. 

Lock (2001) navaja, da je paliativna oskrba neozdravljivo bolnih drug primer, ki kaže, da širše 

področje konvencionalne medicine oblikujejo tudi vrednote. Iz tega sledi, da sodobna 

znanstvena medicina vseeno ni tako monolitna in epistemološko nevtralna, kot se sama 

poskuša prikazati. Penderell in Brazil (2010) ter Grof (2013) v tem kontekstu dodajajo, da se 

paliativna medicina ne ukvarja samo z lajšanjem telesnih simptomov bolezni, temveč je 

duhovna oskrba eno izmed ključnih področij njenega delovanja.  

 

Luskin (2004) pravi, da je transpersonalna psihologija ena izmed vej zahodne psihologije, ki 

se prvenstveno ukvarja z razvojem in transformacijo posameznikovega telesa, uma in duha. 

Te domene so med seboj neločljivo prepletene in opredeljujejo vsakega posameznika. Z 

vsebinskega vidika je v transpersonalni psihologiji ključna kombinacija dihalnih tehnik, 

telesnih tehnik in sugestivne glasbe. Te tehnike posameznika vodijo v holotropna stanja, 

oziroma v stanja spremenjene zavesti. To se na individualni ravni manifestira kot pojav 

obrojstnih doživetij, poglobljena stanja duha in različna psihadelična stanja uma (Grof 2013). 

Wacks (2011) v povezavi s tem ugotavlja, da se transpersonalna psihologija ukvarja s 

področji in temami, ki segajo preko kulturno in družbeno pogojenega posameznika. To 

pomeni, da transpersonalno vsebuje tudi tisti del realnosti, ki ga pogosto označimo za  

mistično izkušnjo. Iz analitične psihologije poznamo tudi koncept Jungove sinhronicitete. Ta 

se nanaša na pojav vzajemnih dogodkov, ki jih sočasno izkusimo na mentalni in fizični ravni. 

Teh dogodkov ni mogoče razložiti z racionalno vzročno-posledično povezavo, saj določeno 

notranje psihično stanje posameznika izzove določen dogodek ali situacijo v zunanjem svetu. 

Obenem tega fenomena ne moremo obravnavati kot naključje, saj je preveč očitno, da je 

povezan z določeno psihično situacijo posameznika. Zato domnevamo, da je sinhroniciteta 

pojav subjektivne narave, ki se tesno ujema s fizikalnim konceptom kvantne prepletenosti. 

Jungova sinhroniciteta zato lahko služi kot posredni dokaz o medsebojni povezanosti vsega 
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materialnega (Riddle 2014), kar sicer lahko zasledimo tudi v različnih vzhodnih in zahodnih 

duhovnih tradicijah. 

 

Koncepti in izsledki laboratorijskih raziskav na področju kvantne fizike v temeljih izzivajo 

prevladujoči način razmišljanja zahodne znanosti. Realnost kvantne mehanike namreč ni 

samo materialni svet, temveč tudi nematerialni svet. Koncept materialnega sveta, kot ga 

konstruira klasična fizika, je s tem obrnjen na glavo. Materija, ki jo z vidika kvantne 

mehanike opredelimo kot manifestacijo energije, je namreč samo en vidik realnosti. Povedano 

bolj konkretno, če sub-atomske delce, kot so na primer elektroni, opazujemo oziroma merimo, 

se obnašajo kot materialni delci, ki izvirajo iz neskončnega polja energije. V primeru da teh 

delcev ne opazujemo, pa ostajajo v nematerializiranem stanju in se obnašajo kot valovanje 

energije. To pomeni, da je pojavnost sub-atomskih delcev odvisna zgolj od položaja 

opazovalca, ki s svojim opazovanjem povzroči trenutno materialno realnost. V primeru 

opazovalčeve odsotnosti, pa materija kot taka ne obstaja. Zato je naše doživljanje materije 

neke vrste iluzija. Ne sicer da ni resnična, vendar vsekakor ni to, kar zaznavamo s svojimi 

čutili. To pomeni, da realnost kvantne fizike ni svet trdnih, individualnih in ločenih objektov, 

temveč svet, kjer so materialne entitete med seboj prepletene. Zato se zdi, da se konceptualni 

okvir kvantne fizike dobro sklada s področjem dinamičnih modelov posameznikov. Duh je v 

tem primeru analogen sub-atomskim delcem v obliki valovanja energije. Kolaps te valovne 

funkcije oziroma materializacija sub-atomskega delca pa v tem kontekstu predstavlja 

utelešenje duha v fizičnem telesu (Russell 2013). 

 

Za izvenznanstvene sfere zahodne družbe lahko ugotovimo, da trializem telo-um-duh ni 

nekaj, kar bi bilo neznano. Richert in Harris (2008) ugotavljata, da mnogi posamezniki 

razlikujejo med konceptom uma in konceptom duha. Rezultatov raziskave sicer ne gre 

posploševati, vendar je razvidno, da vsaj nekateri posamezniki presegajo enostavni dualizem 

telo-um. Um namreč razumejo kot nekaj, kar je povezano z življenjskim ciklom posameznika 

in je v končni fazi minljivo. Duh pa je v tem smislu razumljen kot entiteta, ki je 

transcendentna, nadnaravna, neuničljiva in samo začasno povezana s telesom in umom. 

Adams in Garcia (2005), Iyengar (2005) ter Niranjanananda Saraswati (2013) pravijo, da je 

trializem telo-um-duh po drugi strani prevladujoč model vzhodnih miselnih tokov in različnih 

prvobitnih človeških kultur. V omenjenem modelu telo, um in duh niso neodvisne entitete, 
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temveč se med seboj neločljivo prepletene. Te entitete predstavljajo različne vidike 

posameznika, ki je opredeljen kot celota vseh omenjenih entitet. Sulmasy (2002) ter Oh in 

Sarkisian (2012) hkrati ugotavljajo, da se trializem telo-um-duh prekriva s holističnim 

modelom oziroma pojmovanjem sveta. To pomeni, da med seboj niso prepleteni samo telo, 

um in duh, temveč lahko govorimo o harmonični povezanosti vsega obstoja oziroma 

posameznika, narave in družbe.  

 

Ugotovili smo, da so v okviru vzhodnih miselnih tokov in različnih prvobitnih človeških 

kultur elementi trializma telo-um-duh med seboj neločljivo prepleteni. To pa ne pomeni, da 

med omenjenimi entitetami ni jasnih ločnic. Ravno nasprotno, diskurz je v tem kontekstu 

izrazito pluralen. Opredelitev telesa sega od popolnoma mehanicističnega razumevanja na eni 

strani, do skorajda transcendentne interpretacije na drugi strani. Good (1994) in Sobo (2004) 

pravita, da konvencionalna oziroma znanstvena medicina obravnava telo kot kompleksen 

biološki stroj. Pri tem je očitno, da se raje ukvarja s posameznimi organi in deli telesa, kot da 

bi obravnavala posameznika kot celoto. Scheper-Hughes in Lock (1987) ter Scott (1998) v 

tem smislu ugotavljajo, da je znanstvena medicina v luči modernistične metafizike telo 

zreducirala na objekt, oziroma na blago. Druga skrajnost je telo, ki je interpretirano kot 

manifestacija duha, oziroma izpolnitev najvišjega duhovnega potenciala (Russell 2013). Telo 

je v tem smislu samo začasno prebivališče duha in instrument za doseganje duhovne 

osvoboditve (Iyengar 2005). Jeitschko, O'Connell in Pecchenino (2009) pravijo, da v bolj 

praktičnem smislu telo lahko koncipiramo kot objekt, ki na individualni ravni prinaša občutke 

telesnega blagostanja in ugodja. Telo je hkrati tudi objekt bolezenskih stanj in fizičnih 

poškodb, zato lahko v tem smislu govorimo o različnih modalnostih, kot so pojavnost telesa, 

funkcije telesa, telesno ugodje in neugodje, različne telesne prakse ipd. (Giddens 1991). S 

praktičnega vidika se omenjene modalnosti nanašajo na različne telesne vadbe, prehranjevalne 

režime, spolno življenje ter druge prostočasne aktivnosti in prakse (Lee at al. 2012). 

 

Um predstavlja drugi vidik v trializmu telo-um-duh. Searle (2004) ugotavlja, da so se v okviru 

zahodne filozofije izoblikovali različni tokovi, ki se ukvarjajo s konceptom uma. Na eni strani 

se nahaja monistični materializem, ki preko kartezijanskega dualizma in nekaterih drugih 

tokov mišljenja sega do monističnega idealizma na drugi strani spektra. Mandik (2010) pravi, 

da monistični materializem v osnovi interpretira svet kot totaliteto fenomenov materialnega 
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značaja. Posledično za koncept uma v okviru tega toka velja, da je zreduciran na materialni 

fenomen, oziroma na biološko funkcijo telesa. S praktičnega vidika to pomeni, da je um 

nekaj, kar vznika iz in zaradi biokemičnih aktivnosti v možganih. Matthews (2005) in 

Dawson (2013) za kartezijanski dualizem pravita, da ločuje telo in um, oziroma materialno in 

nematerialno substanco, na dve samostojni in kvalitativno različni entiteti. Ti entiteti se 

načeloma med seboj povezujeta s pomočjo vmesnih mehanizmov, lahko pa obstajata tudi 

vsaka zase. Posameznika zato v tem kontekstu razumemo kot totaliteto obeh entitet; um izvaja 

racionalne miselne aktivnosti, telo pa pridobiva informacije iz zunanjega okolja in izvaja 

fizične aktivnosti. Monistični idealizem predstavlja diametralno nasprotje monističnega 

materializma. V okviru tega toka mišljenja je vsa pojavnost zgolj miselni konstrukt. 

Materialni svet je tako samo ena izmed modalnosti miselne realnosti, ki brez zavestne entitete 

pravzaprav ne obstaja. Um torej v tem smislu pomeni začetek in konec pojavnosti (Searle 

2004; Mandik 2010). Mölder (2010) in Greenfeld (2013) v povezavi s konceptom uma 

ugotavljata, da je ta nekaj, kar je inherentno vsakemu posamezniku. S praktičnega vidika se 

odraža kot sposobnosti mišljenja, razumevanja čustev, izražanja volje, hotenja, obvladovanja 

stresa itd.; vse znotraj posameznikovega kulturnega okvira. 

 

Duh predstavlja tretji vidik posameznika v trializmu telo-um-duh. Interpretacije te entitetete 

segajo od sekularnih opredelitev na eni strani, do duhovnih opredelitev na drugi strani. 

Hegarty (2007) pravi, da se duh v okviru sekularne interpretacije nanaša na notranje bistvo 

oziroma na notranji vir moči posameznika. Ta pride do izraza predvsem takrat, ko se 

posameznik znajde v težkih in nevarnih trenutkih. V bolj praktičnem smislu se duh odraža v 

iskanju smisla življenja, vrednotah, življenjski filozofiji, prepričanjih, odnosih z okolico in s 

samim sabo (Chan, Ho in Chow 2001; Lee et al. 2012). Monareng (2012) pravi, da lahko 

preseganje sekularne interpretacije duha zasledimo v miselnih tokovih antične Grčije. V 

okviru teh je veljalo, da je duh nekaj, kar je nasprotno fizični oziroma materialni realnosti. 

Heinz, Epstein in Preston (2007) ter Greene in Nguyen (2012) v sodobnejši opredelitvi 

pravijo, da je duh notranje bistvo posameznika, univerzalna in neuničljiva entiteta, ki 

posameznika povezuje s samim seboj, z okolico in z nadnaravnim. Duh je v tem smislu 

življenjska sila, ki presega realnost telesa in uma, ter je hkrati neločljiv del vsakega 

posameznika (Sulmasy 2002; Wacks 2011). V skrajno duhovnem pomenu besede pa je duh 
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zmožnost posameznika, da postane del racionalno nedoumljive in neskončne skrivnosti 

stvarstva (Russell 2013). 

 

Na podlagi predstavljenega menimo, da je pluranost diskurza o telesu, umu in duhu jasno 

razvidna. To v konkretnem primeru predstavlja določen izziv, saj smo bili primorani za 

izvedbo raziskave arbitrarno opredeliti osnovne značilnosti posameznih elementov trializma 

telo-um-duh. Da bi bili v raziskavi omenjeni koncepti za sodelujoče čim bolj razumljivi, smo 

posamezne elemente poskušali opredeliti čim bolj praktično. Telo v tem smislu razumemo kot 

fizični objekt, ki ima določeno raven prožnosti, fizične pripravljenosti, skladnosti, razvitosti in 

zdravja. V koncept uma smo vključili sposobnost razmišljanja, sposobnost obvladovanja 

stresa, razumevanje lastnih in tujih čustev ter določeno raven oziroma izražanje volje. 

Koncept duha pa v konkretnem primeru vključuje povezanost z notranjim virom moči, smisel 

življenja, intuicijo in duhovni razvoj. 

 

2.2 Med meandri joge 

 

Joga, oziroma različne veje te prakse, predlagajo različne vsebinske okvire, praktična 

navodila in modele življenjskih trajektorij, ki naj bi jim sledili vadeči. S tem na ravni 

posameznika in družbe deluje večplastno. Na ravni posameznika se omenjeno konkretizira v 

spremembah dinamičnega modela telo-um-duh, življenjske poti in refleksivne identitete 

vadečih. Poleg tega se zdi, da vadba joge ukoreninja v različne družbene strukture, ali pa vsaj 

omogoča bolj stabilno in manj tvegano življenjsko pot. Na družbeni ravni je joga v zadnjih 

desetletjih postala vseprisotna, oziroma mainstream kulturna praksa. Kljub temu lahko zaradi 

zgodovinsko izkustvenega značaja in pluralnosti praks v kontekstu druge modernosti še vedno 

sproža različne družbene reakcije. To pomeni, da je joga z vidika sociologije sodobne družbe 

še vedno kontradiktoren fenomen, zato v tem smislu predstavlja svojevrsten raziskovalni 

izziv. 

 

2.2.1 Geneza joge 

 

V jogi se združujejo različne ideje in prakse, ki so se razvijale skupaj s staroindijskimi 

civilizacijami in z drugimi tokovi različnih južnoazijskih tradicij. Od približno začetka druge 
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polovice 19. stoletja so na razvoj joge, kot jo poznamo danes, vplivali tudi zahodni miselni 

tokovi. Jois (2004) v povezavi z genezo joge omenja tradicionalno pripoved, ki pravi, da je 

jogo ustvaril Śiva. Ta v hinduizmu velja za enega izmed treh vrhovnih bogov, ki uničuje 

nevednost in dualnost subjekta-objekta. Ena izmed izpeljank pripovedi omenja, da je Śiva 

jogo najprej prenesel na svojo ženo Pārvatī, ta njunemu drugemu sinu Shanmuki, ta svetniku 

Naradi itd. Desikachar (2004) v povezavi s tem pravi, da je čas nastanka joge in pravo 

avtorstvo nekaterih temeljnih tekstualnih gradiv nejasno, kar je predvsem posledica mistike in 

mitologije indijskega kulturnega okolja. Feurstein (2002) ter Feuerstein in Payne (2010) na 

podlagi trenutno znanih materialnih virov menita, da so se prve protojogijske prakse, ki so se 

najverjetneje razvile iz precej starejšega šamanizma, pojavile pred vsaj pet tisoč leti. Kljub 

temu interpretacija in predvsem časovno umeščanje zgodnejših tekstualnih gradiv ni lahko 

delo, saj za velik del obsežnega korpusa staroindijskih ortodoksnih tekstov velja, da so 

neposredno darilo transcendentnega Absoluta, in kot taka tudi brezčasna. Poleg tega se v 

indijskem kulturnem okolju, v primerjavi z zahodnim, močneje prepletajo domene 

materialnega, duhovnega, mističnega in mitološkega. Zato je za različne interpretacije in 

razumevanja zgodovine joge dovolj prostora. 

 

Kratka zgodovina joge, ki jo predstavljamo v naslednjih odstavkih, je zato nujno 

poenostavljena. Časovna obdobja so povzeta po Feursteinu (2002), ki je pretežno naklonjen 

starejšemu datiranju materialnih in tekstualnih virov. Predvsem za zgodnejša obdobja to 

pomeni, da se ocenjen čas zgodovinskih dogodkov in nastanek materialnih virov med 

posameznimi avtorji lahko razlikuje tudi za tisočletje ali več. Vsebinski del zgodovinskih 

obdobij dopolnjujemo z ugotovitvami avtorjev, kot so Whicher (1998), Fields (2001), 

Chapple (2003), Williams (2003), De Michelis (2004), Singleton (2010), Sengupta (2012) in 

Madsen (2013). Zgodovino joge lahko razdelimo na: 

 

 Predvedsko obdobje – trajalo je približno med letoma 6.500 in 4.500 pr.n.št. V okviru 

civilizacije Ind-Sarasvati, so v dolinah rek Ind in danes že izginule Sarasvati, nastala 

prva mesta. Najstarejši znani arheološki artefakti izvirajo iz najdišča oziroma mesta 

Mehrgarh, ki je bilo ustanovljeno v sredini sedmega tisočletja pr.n.št. Arheološke 

najdbe kažejo na visoko razvito civilizacijo, v kateri je cvetela trgovina, gojenje 

bombaža in masovno izdelovanje lončenine. 
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 Vedsko obdobje – trajalo je približno med letoma 4.500 in 2.500 pr.n.št. V tem 

obdobju je nastala večina vedskih himen. Zapisane so v sanskrtskem jeziku ter 

vsebujejo različne mitske in ritualne elemente. V zbirki hvalnic Ṛgveda že lahko 

zasledimo posredne dokaze o obstoju joge; predvsem zaradi omenjanja različnih 

protojogijskih asketskih praks, kot je na primer tapas
2
. To kaže, da so v tem času 

obstajale vsaj osnovne ideje in prakse, ki so se nanašale na polje joge. Poleg tega so 

raziskovalci na arheoloških najdiščih indsko-sarasvatijske civilizacije, predvsem v 

mestih Harrapa in Mohendžo-Daro, odkrili kamnite pečate, ki prikazujejo mitska bitja 

v različnih položajih. Ti položaji so zelo podobni sedečim telesnim držam, ki jih pozna 

joga. Na enem izmed pečatov je domnevno prikazan tudi proto-Śiva, ki v 

tradicionalnem izročilu velja za utemeljitelja joge. 

 

 Brahminsko obdobje – trajalo je približno med letoma 2.500 in 1.500 pr.n.št. V tem 

obdobju se je na vrh družbenega, oziroma kastnega sistema povzpel razred 

duhovnikov (brahmini). Ta družbeni razred je imel monopol nad poznavanjem in 

izvajanjem različnih žrtvenih ritualov, zato je obvladoval kulturno in religijsko 

življenje takratne družbe. Po drugi strani to obdobje zaznamuje presahnitev reke 

Sarasvati, ter premik vedske civilizacije na širše območje reke Gange na severu Indije. 

 

 Upanišadsko obdobje – trajalo je približno med letoma 1.500 in 1.000 pr.n.št. V tem 

obdobju se je uveljavil ideal notranjenega ritualizma in odpovedovanja posvetnemu 

življenju. To je obdobje diskurza o primernosti krvnega žrtvovanja in ubijanja živali, 

oziroma promoviranja asketizma in vegetarijanstva. Viri iz tega časa omenjajo 

različne veje joge in opisujejo različne jogijske prakse. Asketi, med katere uvrščamo 

tudi jogije, najdejo svoje mesto na obrobju takratne družbe ter med prvobitnimi 

ljudstvi in plemeni. To obdobje zaznamuje tudi rojstvo hinduizma in judaizma. 

 

 Predklasično obdobje – trajalo je približno med letoma 1.000 in 100 pr.n.št. V to 

obdobje umeščamo začetke stare grške civilizacije in rojstvo Gautama Buddhe, ki 

velja za začetnika budizma. V tem obdobju je bilo kot del epa Mahabharata napisano 

delo Bhavagad-gita. To delo velja za najstarejši znani tekst, ki je v celoti posvečen 

                                                 

2
 Mishra (2001, 185) navaja, da so to tehnike »samodiscipline in očiščevanja«.  
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jogi. V tekstu je med drugim omenjeno, da je joga starodavna praksa. Za predklasično 

obdobje so značilna tudi prizadevanja, da bi čim bolj združili in poenotili različne 

psihospiritualne prakse, ki so jih poznali takrat. 

 

 Klasično obdobje – trajalo je približno med letoma 100 pr.n.št in 500 n.št. Za 

staroindijsko družbo je značilen bujen politeizem. V tem obdobju je Patañjali sestavil 

klasično delo Joga sutre, s katerim je poskušal opredeliti in standardizirati takratne 

metode in tehnike joge. Omenjeno delo je sestavljeno iz 195 aforizmov ali suter, ki 

razlagajo rāja jogo (tudi t.i. kraljevska, osmerna pot joge) in njene osnovne podmene. 

V svetovnem merilu v to obdobje uvrščamo začetek krščanstva. 

 

 Tantrično obdobje – trajalo je približno med letoma 500 in 1.300 n.št. Tantrizem je bil 

po eni strani kulturna revolucija, po drugi strani pa je pomenil ponoven vznik in 

recikliranje različnih idej ter praks iz vedskih časov. To pomeni, da so se v okviru 

enega kulturnega toka združile najvišje metafizike ter priljubljena ljudska prepričanja 

in prakse takratnega časa. V tem obdobju so se ponovno uveljavile prakse krvnega 

žrtvovanja in čutnih užitkov, ki so jih izvajali za pospešitev jogijskega procesa. 

Tantrizem je močno vplival tudi na hinduizem, budizem in džainizem. Hkrati 

predstavlja tudi platformo, na kateri se je izoblikovala tradicionalna haṭha joga. V 

svetovnem merilu v začetek tega obdobja uvrščamo rojstvo islama. 

 

 Sektaško obdobje – trajalo je približno med letoma 1.300 in 1.700 n.št. Za to obdobje 

je zlasti značilno gibanje bhakti, oziroma religijsko čaščenje različnih božanstev. Z 

institucionalnega vidika je za to gibanje značilen nastanek velikih vajšnavskih in 

šivaističnih skupnostih. V svetovnem merilu v prvo polovico tega obdobja umeščamo 

začetek tibetanskega lamaizma. 

 

 Moderno obdobje – začelo se je približno leta 1.700 n.št. in še traja. Prvo polovico 

tega obdobja zaznamujeta mogulska vladavina in močna prisotnost Evropejcev v 

Indiji. Vzporedno s tem se je v Indiji dogajala duhovna renesansa, zaradi katere so se 
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hindujci podali na pot misijonarstva. Svami Vivekananda
3
, ki v tem smislu velja za 

pionirja, je na srečanju Parlament religij v Chicagu leta 1893 predstavil jogo 

zainteresirani ameriški javnosti. Od takrat naprej smo priča razmahu hindujskih idej, 

še posebej joge in vedante, na globalni ravni. Prepoznavnost in priljubljenost joge je v 

zahodnem kulturno-geografskem okolju začela opazno naraščati v 50. letih preteklega 

stoletja. Od sredine 70. let so raznovrstna učenja in prakse postajale vse bolj 

standardizirane, šole oziroma skupnosti pa so se institucionalizirale. Do konca 80. let 

je joga postala sestavni del zahodnega kulturno-geografskega okolja in s tem 

podvržena vplivom različnih tržnih silnic. To pomeni, da se joga od 90. let preteklega 

stoletja širi predvsem kot del splošnega trenda telesne vadbe, oziroma kulture fitnesa. 

 

2.2.2 Veje in tradicije joge 

 

Skozi zgodovino se je razvilo več vej oziroma tradicij joge. Kot kažejo trenutne raziskave, so 

se prve protojogijske ideje in prakse, ki so se najverjetneje razvile iz šamanizma, pojavile 

pred vsaj pet tisoč leti. Razvoj joge se je nato ves čas prepletal z razvojem družbe, kar 

pojasnjuje obstoj različnih tradicij. V splošnem lahko veje joge razvrščamo na podlagi 

različnih meril. Na makro nivoju oziroma z vidika religijsko-filozofskih tokov ločimo: (1) 

nehindujske joge, kot sta na primer budistična in džainistična joga, (2) tantrične joge, (3) 

nesistematične in ljudske oblike joge, ter (4) klasično Patañjalijevo jogo (Fields 2001, 91). 

Vsebinsko širša je interpretacija, da z izrazom joga lahko poimenujemo vse tradicije, ki so 

bodisi neposredno, bodisi posredno črpale iz tradicionalnih indijskih tokov. V tem primeru 

lahko govorimo tudi o tibetanski jogi (vadžrajana budizem), japonski jogi (zen) in kitajski 

jogi (čan) (Svetina 1990; Fuerstein 2002; Chaoul in Cohen 2010). 

 

V akademski in poljudnoznanstveni literaturi je joga največkrat razvrščena glede na vsebinske 

značilnosti posameznih vej. Najpogosteje obravnavane veje joge so rāja (kraljevska, osmerna 

pot joge), haṭha (pot telesne vadbe), jñāna (pot modrosti, pot spoznanja), karma (pot 

delovanja), bhakti (pot predanosti), mantra (pot zvočnih vibracij), kuṇḍalinī (pot zavesti) itd. 

Rāja joga je prvi kodificiran sistem joge, ki ga je sestavil Patañjali. Ta veja joge se imenuje 

tudi osmerna pot in je sestavljena iz osmih medsebojno prepletenih vrst vadbe, oziroma praks 

                                                 

3
 Rojstno ime in priimek: Narendranath Datta, 1863–1902 (De Michelis 2004). 
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samoomejevanja (yama), samoopazovanja (niyama), telesnih položajev (āsana), 

kontroliranega dihanja (prāṇāyāma), odtegnitve čutov od čutnih objektov oziroma ločitve 

zavesti od zunanjega okolja (pratyāhāra), koncentracije (dhāraṇā), meditacije (dhyāna) in 

samorealizacije oziroma nadzavestnega stanja ali istovetenja s čisto zavestjo (samādhi) 

(Satyananda Saraswati 1998; Feurstein in Payne 2010; Milčinski 2013). 

 

Haṭha joga je na prvi pogled usmerjena predvsem v telesne tehnike. Vendar je telo zgolj 

sredstvo za doseganje končnega cilja, oziroma osvoboditve. Haṭha jogo sestavljajo prakse 

telesnih položajev (āsana), kontroliranega dihanja (prāṇāyāma), čistilnih tehnik (ṣaṭkarma), 

drž energijskega toka (mudrā) in meditacije (dhyāna). Izvajanje teh praks pri vadečih prebuja 

spečo kozmično energijo (kuṇḍalinī). Ta se v fizičnem smislu nahaja na dnu hrbtenjače, 

oziroma v korenski čakri (mūlādhāra cakra) z energetskega vidika (Lidell, Narayani in 

Rabinovitch 1991; Tigunait 1999; Fields 2001; Singleton 2010; Mallinson 2012). 

  

Jñāna joga je pot modrosti, kjer spoznanje vodi do razlikovanja med navidezno in pravo 

resničnostjo. Za to vejo joge je značilno, da zasleduje ideal nedualnosti; prava resničnost je 

namreč ena sama, običajno dojemanje sveta, v smislu ločenosti objektov in fenomenov, pa 

velja za temeljno zmoto. Zato se je potrebno otresti vseh vezi in navezanosti na navidezni 

svet, ter začeti spoznavati pravo resničnost obstoja (Svetina 1990; Fields 2001; Chapple 2012; 

Feurstein in Payne 2010). 

 

Karma joga pomeni pot akcije oziroma pot nesebičnega delovanja. Pri tej poti je bistveno, da 

sledilci vse aktivnosti izvajajo brez pričakovanj, brez odpora, brez navezanosti in v popolni 

predanosti Bogu. Takšno delovanje lahko razumemo tudi kot dinamično duhovnost, ki na 

individualni ravni pripelje do končne osvoboditve posameznika (Sundaresan 2003; Yogakanti 

2007; Feurstein in Payne 2010). 

 

Značilnost bhakti joge je čaščenje božanskih bitij oziroma božanskega. To vključuje 

darovanje cvetja, petje himen, poklanjanje aktivnosti in premišljevanje o božanskem. 

Posameznik se na ta način lahko poveže ali celo združi z božanskim in s tem doseže končno 

osvoboditev (Fields 2001; Chapple 2003; Feurstein in Payne 2010). 

 



Krajnik, Marjan. 2016. »Mednarodna razširjenost joge kot manifestacija globalnega trenda 

individualizacije.« Doktorska disertacija. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

40 

 

Mantra joga vključuje petje in koncentriranje na svete zloge ter pesmi v sanskrtskem jeziku. 

Vadeči z izvajanjem teh praks harmonizirajo telo in osredotočajo um, kar vodi v stanje 

meditacije in kasneje do osvoboditve posameznika. Poleg tega v to vejo joge spadajo tudi 

prakse kontroliranega dihanja (prāṇāyāma) in prebujanja speče kozmične energije (kuṇḍalinī) 

(Fields 2001; Ruff 2003; Feurstein in Payne 2010). 

 

Tantra joga, ki vsebuje tudi kuṇḍalinī in laya jogo, je najbolj obsežna in sistematična veja 

joge. Vsebuje prakse haṭha joge, kompleksne rituale, prakse za prebujanje speče kozmične 

energije (kuṇḍalinī), meditiranje na notranji zvok (nāda joga), mantre, simbole, podrobne 

vizualizacije božanstev, alkimijo, ajurvedo in druge ezoterične tehnike. V tej veji joge je 

ključno, da vadeči doseže stanje, v katerem sta ponovno združeni materialna in 

transcendentalna realnost (Feurstein 1998; Tigunait 1999; Fields 2001). 

 

Poleg predstavljenih poznamo tudi druga merila za razvrščanje različnih vej joge. V okviru 

sodobnega zahodnega diskurza predstavlja izhodišče moderna
4
 joga svamija Vivekanande, ki 

se je najprej razvila v sodobno psihosomatsko jogo. Ta smer učenja je usmerjena predvsem v 

različne telesne, umske in duhovne prakse, ter ima malo normativnih omejitev. Po drugi strani 

je za to smer značilna ohlapna struktura organiziranosti in relativno individualističen značaj. 

Iz moderne psihosomatske joge so se nato razvile: (1) moderna posturalna joga, ki vključuje 

predvsem prakse telesnih drž (āsana) in kontroliranega dihanja (prāṇāyāma); je 

individualističnega značaja, z ohlapno strukturo organiziranosti ter podaja samo osnovne 

religijsko-filozofske vsebine, (2) moderna meditacijska joga, ki se vključuje predvsem prakse 

koncentracije (dhāraṇā) in meditacije (dhyāna); je individualističnega značaja, z ohlapno 

strukturo organiziranosti in prav tako podaja zgolj osnovne religijsko-filozofske vsebine, (3) 

moderna denominacijska joga, ki je kolektivističnega značaja in s trdnejšo strukturo 

organiziranosti, kar se kaže zlasti v boljši organiziranosti posameznih šol in prepričanosti o 

vrednosti lastnih praks (De Michelis 2004). 

 

Predstavljene klasifikacije joge se na individualni ravni konkretizirajo v namenu in ciljih, ki 

jih posamezniki želijo doseči z vadbo. V tem kontekstu je lahko joga: (1) zvrst telesne vadbe, 

                                                 

4
 Moderna joga je zahodna veja tradicionalne joge. Pretežni del jogijskih praks, ki se v današnjem času 

prakticirajo na zahodu, spada v to vejo (De Michelis 2004). 
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ki pozitivno vpliva na splošno telesno pripravljenost in zdravje vadečih, (2) športna panoga z 

organiziranimi tekmovanji, (3) oblika terapevtske prakse, ki pozitivno vpliva na fizične in 

umske funkcije vadečih, (4) življenjski stil ali (5) duhovna praksa. Omenjene kategorije se 

med seboj lahko prepletajo in so v praktičnem smislu spremenljive, saj jih vadeči lahko 

prilagajajo svojim ciljem. Kljub temu se kaže, da se prve tri kategorije nanašajo predvsem na 

telesne in delno tudi na umske vidike posameznika. Zadnji dve kategoriji pa se bolj skladata s 

tradicionalnim pojmovanjem joge (Feurstein in Payne 2010). 

 

2.2.3 Modalnosti in kulturni vidiki joge 

 

Joga ima v družbenem okolju različne pomene. Kot vsaka kulturna praksa, je tudi ta vpeta, 

kot pravi Griswold (2013), v  mrežo odnosov s kulturnimi ustvarjalci, kulturnimi prejemniki 

in družbenim okoljem. Z vsebinskega vidika še največkrat zasledimo, da se jogo na tak ali 

drugačen način povezuje s širšim področjem zdravja, telesne vadbe, psihologije, filozofije in 

duhovnosti. Za zdravje se tako ali tako zdi, da je ena izmed osrednjih tem današnjega časa. 

Nanjo se navezuje cela vrsta drugih družbenih pojavnosti, kot so medicina, življenjski stil, 

ekonomija, akademske raziskave, turizem, medijske vsebine ipd. Zato se zdi, da je zdravje 

postalo nekaj, kar prežema in obseda celotno družbo, ter od posameznika terja stalno 

pozornost in pogon (Lock 1996; Kamin 2006). Joga iz tega diskurza ni izvzeta. 

Konvencionalni medicinski sistemi ponavadi jogo sprejemajo kot enega izmed možnih 

terapevtskih pristopov, s katerim lahko obravnavamo telesne in mentalne bolezni. 

Tradicionalni medicinski sistemi v tem kontekstu jogo razumejo drugače. Koristni učinki 

vadbe so sicer sestavni del prakse, vendar je ta usmerjena predvsem v preventivo. To pomeni, 

da se praksa prvenstveno nanaša na aktivnosti, s katerimi zmanjšujemo možnosti za nastanek 

bolezenskih stanj ter povečujemo verjetnost zgodnjega odkrivanja dejavnikov tveganja in 

začetnih bolezenskih stanj (Langøien 2013; Sternad 2013). Po drugi strani je res, da v klasični 

jogi obstajajo različne metode in tehnike, s katerimi lahko vadeči izboljšujejo svoje telesne, 

umske in duhovne funkcije. Zato se je zlasti v zahodnem kulturno-geografskem okolju 

uveljavilo prepričanje, da je vadba joge prvenstveno namenjena ohranjanju in krepitvi 

določene ravni zdravja. To prepričanje ni popolnoma pravilno, saj končni cilj v klasični jogi 

sega preko materialnih konceptov realnosti. Klasična joga namreč cilja na transcendentalno 

osvoboditev posameznika, kar pomeni, da ta praksa blagostanje posameznika obravnava na 
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najbolj osnovni ravni obstoja. Zato koncept zdravja, oziroma blagostanja posameznika v tem 

kontekstu bistveno presega vsakdanje razumevanje odsotnosti bolezni, v smislu 

biomedicinsko izmerljivih okvar, osebne izkušnje slabega počutja ali bolezni dojete znotraj 

makrodružbenih dejavnikov (Fields 2001). 

 

Vadba joge ugodno vpliva na usklajeno delovanje živčnega in endokrinega sistema, kar 

neposredno vpliva na druge sisteme in organe človeškega telesa. Različne metode in tehnike 

joge so uporabne tako za preventivne, kot tudi za kurativne namene (Satyananda Saraswati 

1998). To pomeni, da se joga vsebinsko prekriva z drugimi sorodnimi tradicijami, ko je na 

primer ajurveda
5
. Skupno izhodišče obeh tradicij se nanaša na dualizem telo-um oziroma 

medsebojno odvisnost obeh entitet. To pomeni, da bolezenska stanja telesa povzročajo 

spremembe tudi v mentalnem ustroju posameznika. In obratno, mentalna neravnovesja lahko 

povzročijo različna telesna bolezenska stanja. Zato se obe tradiciji ukvarjata z 

vzpostavljanjem ravnovesja in harmonije v telesnih ter umskih funkcijah posameznika 

(Feuerstein 2002). Ključne razlike med obema se po drugi strani kažejo predvsem v 

razumevanju in interpretaciji presežnih stanj eksistence. Ajurveda se v tem kontekstu usmerja 

predvsem v fizične vidike posameznikovega obstoja, tradicionalna joga pa se ukvarja 

predvsem z duhovnimi vidiki posameznikovega obstoja. Te razlike pravzaprav kažejo na 

komplementarnost obeh tradicij. Ajurvedske prakse so namreč dobra osnova, da ustrezno 

pripravimo telo za kasnejše duhovne prakse joge (Fields 2001). 

 

Prva dela, v katerih so zdravstvene vidike jogijskih praks poskušali interpertirati v okviru 

paradigem zahodne medicine, so začela nastajati v drugi polovici 19. stoletja (Singleton 

2010). V okviru znanstvene medicine se sicer raziskovalci s fenomenom joge bolj konkretno 

ukvarjajo od približno 20. let preteklega stoletja. Svami Kuvalayananda
6
 in Sri Yogendra

7
 sta 

se v navedenem obdobju začela ukvarjati z eksperimentalnim laboratorijskim proučevanjem 

različnih jogijskih praks. Laboratorijsko in klinično raziskovanje joge se je kasneje 

razmahnilo praktično po celem svetu (Alter 2004; Singleton 2010). Tradicionalna izročila 

                                                 

5
 Ajurveda je tradicionalni indijski zdravstveni sistem, ki posameznika hkrati obravnava na 

individualni in družbeni ravni (Fields 2001). Wujastik (2012, 31) pravi, da ajurveda dobesedno 

pomeni »znanje za dolgo življenje«. 
6
 Rojstno ime in priimek: Jagannath Ganes Gune, 1883–1966 (Singleton 2010). 

7
 Rojstno ime in priimek: Manibhai Haribhai Desai, 1897–1989 (Singleton 2010). 



Krajnik, Marjan. 2016. »Mednarodna razširjenost joge kot manifestacija globalnega trenda 

individualizacije.« Doktorska disertacija. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

43 

 

učijo, da različne jogijske prakse delujejo predvsem na subtilne telesne energije, ki se na 

individualni ravni manifestirajo kot dih in zvok (Chaoul in Cohen 2010). Različne študije v tej 

povezavi kažejo, da je vadba joge učinkovit način za izboljšanje zdravja, ter preprečevanje in 

obvladovanje bolezenskih stanj. Različne raziskave so med drugim pokazale, da vadba joge 

zmajšuje stres in tesnobnost. Hkrati se izboljša tudi delovanje avtonomnega živčnega sistema, 

ki uravna pomembne funkcije organizma, kot so srčni utrip, dihanje, krvni tlak, prebava in 

presnova (Sengupta 2012; Sternad 2013). Vadba telesnih drž (āsana) ugodno vpliva na 

splošno fizično pripravljenost, prožnost telesa in različna mentalna stanja. Tehnike 

kontroliranega dihanja (prāṇāyāma), sprostitve in koncentracije (dhāraṇā) pa lahko pozitivno 

vplivajo na stres, čuječnost, boljše splošno počutje in višjo kakovost življenja (Brisbon in 

Lowery 2011; Büssing et al. 2012). Diamond (2012) v povezavi s tem ugotavlja, da imajo 

prakse joge v medicinskem smislu malo stranskih učinkov, so relativno poceni ter primerne za 

najširši krog uporabnikov. Zato je vadba joge primerna tudi kot način samozdravljenja pri 

blažjih zdravstvenih težavah. Baer (2004) in Siven (2011) zato v kontekstu komplementarne 

medicine ugotavljata, da je za širitev joge še dovolj prostora. V splošnem je namreč opazna 

vse večja legitimizacija komplementarne medicine, ki jo spodbujata vse večja osveščenost 

uporabnikov in rastoč ekonomski racionalizem. Raziskave kažejo, da zdravstveni sistemi 

zaradi uveljavljanja komplementarne medicine učinkoviteje obvladujejo stroške zdravstvene 

oskrbe, ki naraščajo predvsem zaradi staranja prebivalstva in s tem povezane rasti obsega 

zdravstvenih storitev. V povezavi s tem je ključno, da so v okviru komplementarne medicine 

stroški obravnav pacientov v splošnem nižji, kot v okviru konvencionalne medicine. Fadlon 

(2004) hkrati ugotavlja, da vzporedno s procesom legitimizacije poteka tudi proces 

domestifikacije komplementarne medicine. To pomeni, da komplementarna medicina postaja 

vedno bolj sprejemljiva tudi za notranji ustroj konvencionalne medicine. Pri tem se zdi, da se 

komplementarna medicina zaradi procesa domestifikacije delno preoblikuje, oziroma združuje 

lastne ezoterične osnove in določene postopke s področja konvencionalne medicine. 

 

Coward (2002) ugotavlja, da sta um in zavest dve temeljni področji, na katera se nanašajo 

različne teorije in prakse tradicionalne joge. To pomeni, da je bilo raziskovanje psiholoških 

procesov na individualni ravni vedno v središču pozornosti tradicionalnih učenj. Sodobna 

zahodna psihologija veljavnost tradicionalnih spoznanj večinoma zavrača, oziroma jih v 

najboljšem primeru obravnava kot različice vzhodne metafizike in misticizma. Kljub temu 

http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sr%C4%8Dni_utrip&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Dihanje
http://sl.wikipedia.org/wiki/Krvni_tlak
http://sl.wikipedia.org/wiki/Prebava
http://sl.wikipedia.org/wiki/Presnova
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podrobnejša analiza različnih tradicionalnih učenj pokaže, da joga operira z zelo sofisticirano 

epistemologijo in ontologijo. To pomeni, da ta prepoznava ravni in dimenzije obstoja, za 

katere večji del zahodne znanstvene raziskovalne skupnosti niti ne sumi, da obstajajo 

(Fuerstein 2002). Omenjen razkorak celo razkriva, da v tem primeru med znanstvenim in 

mitološkim pravzaprav ni jasne razlike. Obe modalnosti sta namreč zgolj dva legitimna 

pogleda na svet, pri čemer ni nujno, da je eden boljši od drugega. Če pa že je, potem je zelo 

verjetno, da je določen pogled na svet boljši samo za tiste posameznike, ki (1) so v okviru ene 

izmed modalnosti dosegli določen družbeni status, ali (2) ki brezpogojno sprejemajo eno 

izmed modalnosti, ne da bi kdaj preverili njene odlike in slabosti (Feyerabend 1999). Kljub 

očitnim razlikam je možno najti stične točke med psihologijo joge in zahodno psihologijo. 

Opazne so namreč vzporednice med moderno psihologijo spomina in staroindijskim 

konceptom karme
8
. Za obe poti, moderno freudovsko in jungovsko psihologijo na eni strani, 

ter klasično patanjalijevsko jogo na drugi strani je značilno, da so področja spomina, 

motivacije in nezavednega med seboj tesno prepleteni. Obenem se pri obeh tokovih kažejo 

vzporednice tudi na področju intuicije in racionalnega mišljenja (Coward 2002).  

 

Taimni (1961) v povezavi s tem ugotavlja, da v kvalitativnem smislu zahodni miselni tokovi 

dajejo prednost racionalnemu pred intuitivnim. V vzhodnih in drugih tradicionalnih miselnih 

tokovih pa je položaj ponavadi ravno obrnjen. Intuitivno presega racionalno razmišljanje in v 

tem smislu velja za bolj kvalitetno. Glavna omejitev, ki racionalno razmišljanje v tem 

kontekstu postavlja v podrejen položaj, je nezmožnost zaznavanja prave resničnosti, oziroma 

pravega ozadja celote. Intuitivno pa takih omejitev ne pozna, zato resničnost v danem 

trenutku vidi tako, kot v resnici je; t.j. v pravih razmerjih in s prave perspektive. Cvetko 

(2002) k temu dodaja, da intuicija verjetno izvira iz globin nezavednega, vendar se 

manifestira tudi v racionalnem umu. Fenomena intuicije sicer ne znamo v celoti pojasniti z 

aparatom racionalnega mišljenja, prav tako pa ga tudi ne moremo zavrniti.  Vemo da je tu, 

poznamo ga iz zgodovine človeštva, marsikateri posameznik pa ga je izkusil tudi sam. 

 

                                                 

8
 Karma je opredeljena kot usoda ali temeljni zakon akcije in reakcije, oziroma kot »neizbežna posledica dejanj, 

ki so bila izvršena v predhodnem obstoju« (Mircea Eliade 2011, 33). 
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Religija in duhovnost, oziroma presežna stanja bivanja, je eno izmed temeljnih področij, na 

katero se nanaša tradicionalna joga. V tej povezavi lahko jogo opredelimo kot celovit sistem, 

ki vsebuje različne načine za doseganje končnega cilja. Ta je soteriološkega značaja, ki se na 

individualni ravni nanaša na odrešitev (mokṣa) od ciklusa rojstev, trpljenja in smrti (saṃsāra). 

Ko se posameznik odreši, realizira svojo pravo naravo. To pomeni, da posameznik doseže 

stanje, v katerem njegova zavest postane neodvisna od materialnega sveta (Fields 2001).  

 

Duhovno dimenzijo joge razkriva tudi tradicionalni način prenosa jogijskih znanj in učenj. Ti 

prenosi potekajo pod vodstvom duhovnega učitelja (guru) ali izurjenega mojstra. V idealnem 

primeru je duhovni učitelj (guru) tisti, ki je že dosegel končni cilj in pozna prepreke, ki na tej 

poti čakajo praktike. To pomeni, da naj se joge ne bi učili sami, saj je za dosego cilja potrebna 

globoka pedagoška zavezanost vseh vpletenih. Učitelji tako svoje znanje prenašajo samo na 

tiste učence in sledilce, ki so tega vredni. Zgolj konceptualiziranje ali metafizično 

špekuliranje naj namreč v tem kontekstu ne bi zadoščalo (Whicher 1998; Eliade 2011). 

 

Zdi se, da je v tradicionalni jogi glavni izziv usklajevanje materialnega in duhovnega sveta. 

Za vadečega je namreč najpomembneje, da preseže utelešeno stanje in preide v 

transcendentalno realnost. Moderne oblike joge, ki so se praviloma izoblikovale v zahodnem 

kulturno-geografskem okolju, se ponavadi od tradicionalnih bistveno razlikujejo. Še 

največkrat so usmerjene v telesne vidike jogijskih praks, oziroma v doseganje tuzemskega 

telesnega blagostanja. Vendar pa se pretirano poudarjanje golih jogijskih tehnik in 

zanemarjanje filozofskih osnov lahko odraža v izkrivljenih interpretacijah tradicionalnih praks 

(Whicher 1998; Fields 2001; Jois 2004). Ti procesi so značilni zlasti za obdobje zadnjih stotih 

let, ko so se tradicionalne jogijske prakse prenašale na zahodno kulturno-geografsko območje. 

Tradicionalna joga se je namreč v novem okolju v večini primerov zreducirala na bolj ali 

manj intenzivno telesno vadbo, ki ji je včasih dodan še ščepec duhovnosti. Sodobna 

organiziranost sveta, kozmopolitanizacija, hiter razvoj globalne ekonomije, poenostavljeni 

logistični procesi in rastoče zanimanje sekulariziranega zahodnega sveta je v tem primeru 

delovalo kot katalizator pri nastajanju moderne joge. Svoje so nemalokrat dodali še podjetni 

posamezniki, ki so sebe in jogo v vlogah novodobnih gurujev popeljali do zvedniškega statusa 

in na ta način mnogokrat razvodenili tradicionalna učenja (De Michelis 2004; Desikachar 

2004; Jois 2004; Strauss 2005; Singleton 2010).  
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2.2.4 Konceptualni okvir mednarodne širitve joge 

 

Teoretična izhodišča globalnega trenda individualizacije in mednarodne širitve joge smo 

operacionalizirali v konceptualnem okviru, ki je prikazan na sliki 2.2. S tem smo grafično 

predstavili ključne koncepte in ideje proučevanega fenomena, ter razmerja med navedenimi 

elementi. Konceptualni model je interpretativne narave. Oblikovali smo ga glede na izsledke 

lastnega raziskovanja in ugotovitve drugih raziskovalcev. Zato konceptualni okvir v tem 

smislu predstavlja orodje, s katerim povezujemo različna predhodna spoznanja in vsebinsko 

osnovo empiričnega dela disertacije. 

 

Slika 2.2: Konceptualni okvir mednarodne širitve joge 

 

Vir: Krajnik, lastni prikaz modela (2016). 

 

Na sliki 2.2. vidimo, da na proces mednarodne širitve joge vplivajo številni dejavniki. 

Kompleksnost tega procesa lahko na podlagi dosedanjih ugotovitev omejimo na sledeče 

ključne elemente in njim pripadajoče dejavnike: (1) strukturna dimenzija globalnega trenda 

individualizacije, (2) akterska dimenzija globalnega trenda individualizacije, (3) kvantitativna 

širitev joge, (4) kvalitativna širitev joge. Prva dva elementa procesa se nanašata predvsem na 

polje globalnega trenda individualizacije, druga dva pa na dve modalnosti širitve joge. Pri tem 
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je pomembno izpostaviti, da se ključni elementi in dejavniki konceptualnega okvira med seboj 

prepletajo.  

 

Dejavniki strukturne dimenzije globalnega trenda individualizacije se v splošnem nanašajo na 

globalno tehnično delitev dela, globalne trge, globalne politične sisteme in globalizacijo 

kulture. Ti dejavniki, ki v proučevanem primeru predstavljajo osnovo za mednarodno širitev 

joge, se konkretizirajo v institucionalnem okolju, medijih in družbenih mrežah. 

Institucionalno okolje predstavljajo predvsem različni centri joge. Te lahko v grobem 

rzavrstimo glede na obseg oziroma geografsko področje, ki ga pokrivajo. Nekateri centri 

delujejo samo na lokalni ravni in so pravzaprav osebni podvigi zanesenjaških posameznikov 

oziroma popularizatorjev joge. Konkretni primeri takih centrov so na primer Padma joga 

studio iz Radovljice, center Yoga Camerino iz italijanske dežele Marke in center Yoga-Schule 

Kärnten iz avstrijskega Celovca (padma-jogastudio.si 2015; yoga-camerino.it 2015; 

yogaschulekaernten.at 2015). Nekateri bolj podjetni posamezniki razširijo delovanje centrov 

na regijsko ali nacionalno raven. V takih primerih ustanavljajo dislocirane enote, se 

povezujejo v partnerske mreže z drugimi lokalnimi centri, ali pa prostor oziroma trg joge 

zavzemajo na kakšen drug način. Upravljanje takih centrov postane bolj kompleksno, zato je 

za izvajanje aktivnosti ponavadi že potrebna profesionalna ekipa. Še vedno pa je institucija 

kot celota relativno prožna in se lahko hitro odziva na spremenjene okoliščine. Primeri takih 

rastočih centrov in šol so na primer Sadhana joga studio iz Slovenije, Sathya Yoga iz Italije in 

Yogalife iz Avstrije (sadhana.si 2015; sathyayoga.it 2015; yoga-life.at 2015). Poznamo pa 

tudi šole, ki so transnacionalne in v praksi delujejo kot gospodarske družbe. To pomeni, da 

imajo take šole svoj sedež in geografsko dislocirane enote, organizacijsko strukturo, vodjo in 

vodstveno ekipo, podporno osebje, lastno infrastrukturo itd. Praviloma nagovarjajo samo 

določene segmente trga ter svoja učenja in prakse razširjajo z blagovnimi znamkami ali jih 

celo poskušajo zaščititi s patenti. Učenja in prakse transnacionalnih šol so vsebinsko 

praviloma standardizirana, vendar pa so lahko tudi prilagojena določenemu kulturnemu okolju 

in zahtevam trga. Primeri takih šol so na primer Iyengar joga, Siddha joga, Anusara joga, 

Bikram joga, Šivananda joga ipd. (Altglas 2011; Jain 2012; Madsen 2013). 

 

Družbene mreže predstavljajo skupek odnosov, oziroma potencialne vzajemne interakcije 

med konkretnimi posamezniki. Glavna značilnost družbenih mrež je, da so prilagodljive, kar 
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se kaže zlasti v tem, da so njihove meje in notranji ustroj zabrisane. Gotovo je le to, da se v 

središču družbene mreže nahaja eden ali več posameznikov (Ule  2002; Eriksen 2009). V 

kontekstu proučevanega polja lahko različne jogijske skupnosti interpretiramo kot družbene 

mreže, ki so notranje bolj ali manj trdno povezane. S tem na nek način posamezniku ponujajo 

trdno oporno točko ali ga celo ukoreninjajo v družbo. To v sodobnih razmerah rastoče 

negotovosti in kompleksnosti na nek način deluje kontra-kulturno. Te skupnosti zato na 

lokalni in globalni ravni do določene mere nadomeščajo in dopolnjujejo bolj 

institucionalizirane oblike povezovanja posameznikov (Jain 2012; Coates 2013). Člani teh 

skupnostih so namreč predvsem učitelji in inštruktorji joge, vadeči, različni raziskovalci in 

drugi simpatizerji joge (Madsen 2013), ki s tem na neformalen način prenašajo in ustvarjajo 

nove kulturne prakse. S tem posamezne šole širijo svoj obseg in vpliv, ter v tem smislu tudi 

sodelujejo pri procesu socializacije posameznikov (Eriksen 2009; Altglas 2011; Ross et al. 

2014). 

 

Okrepljen diskurz oziroma medijska izpostavljenost predstavlja tretji faktor strukturne 

dimenzije globalnega trenda individualizacije v kontekstu mednarodne širitve joge. Za 

sodobno družbo je značilno, da je neločljivo povezana z mediji, ki so hkrati posledica in vzrok 

družbenih trendov. Sodobni mediji so zato ključni mehanizem, s katerim družba ustvarja in 

razširja kulturne prakse. V povezavi s tem velja tudi omeniti, da je v sodobnem času bolj 

pomembno, kako je sporočilo podano, kot pa sama vsebina le-tega. Zato imajo sodobni mediji 

močan vpliv na kreiranje trenutne realnosti, ter s tem na delovanje družbe in življenje 

posameznikov (Giddens 1991; Bauman 2003). V primeru mednarodne širitve joge so mediji 

eden izmed ključnih dejavnikov. Moč medijev in njihova prepletenost z družbo namreč v 

veliki meri omogoča in usmerja sodobni diskurz o jogi. Zdi se tudi, da je prav razmah tiskanih 

in elektronskih medijev v preteklih desetletjih pomembno prispeval k temu, da se je joga 

premaknila iz obrobja v mainstream družbe. Ta kulturna praksa je namreč zavzela pomembno 

mesto v različnih strokovnih in zabavnih tiskanih medijih, na radiu in televiziji ter v različnih 

elektronskih medijih, izmed katerih velja še posebej izpostaviti svetovni splet (De Michelis 

2004; Strauss 2005; Singleton 2010; Madsen 2013). 

 

Akterska dimenzija globalnega trenda individualizacije se v kontekstu mednarodne širitve 

joge razvija na izhodiščih strukturne dimenzije istega trenda. Za aktersko dimenzijo trenda so 
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sicer značilne predvsem povečane kognitivne sposobnosti posameznikov, ki se obenem 

prepletajo s povečano avtonomijo in opolnomočenostjo le-teh. S praktičnega vidika se 

povečane kognitivne sposobnosti odražajo predvsem v večji osveščenosti posameznikov, kar 

izhaja predvsem iz sodobnega diskurza in spoznanj o jogi. Raziskave namreč kažejo, da joga 

z družbenega vidika ugodno vpliva na zdravstveno stanje populacije, na reševanje določene 

problematike marginaliziranih skupin, na gospodarsko aktivnost ipd. (Rucker 2005; Penman 

et al. 2012; Bilderbeck et al. 2013; Nikolić-Ristanović 2014). Lahko torej sklepamo, da 

posamezniki zaradi tega vsaj v osnovi poznajo nekatere prakse joge, vedo kakšne koristi 

prinaša vadba, kje in kako lahko vadijo ipd. Povečane kognitivne sposobnosti po drugi strani 

posameznikom omogočajo bolj učinkovito in uspešno sprejemanje lastnih usmeritev in 

odločitev. V praktičnem smislu se to odraža v ključnih dejavnikih, zaradi katerih so 

posamezniki začeli z vadbo. Pretekle raziskave tako kažejo, da so v tem kontekstu pomembni 

predvsem dejavniki, ki so povezani: (1) s telesnimi vidiki praks, kot so na primer zdravje, 

splošno počutje in fizična pripravljenost, (2) s psihološkimi vidiki praks, kot so stres, stiske, 

tesnobnost in osebni razvoj, (3) z duhovnimi vidiki praks, kot so duhovna rast, povezanost z 

notranjim bistvom, iskanje smisla življenja ipd. (Gregorec 2008; Pucko 2011; Penman et al. 

2012; Quilty et al. 2013). 

 

Prva modalnost v kontekstu mednarodne širitve joge je rast števila vadečih, rast trga storitev 

in izdelkov, ter zavzemanje dodatnega družbenega prostora; vse skupaj je rezultat akterske 

dimenzije globalnega trenda individualizacije. Kot kažejo podatki, se število vadečih v ZDA v 

zadnjih desetletjih vztrajno povečuje. Raziskave, ki sta jih za vodilno revijo Yoga Journal 

izvedli organizaciji Roper Poll in Harris Interactive, kažejo sledeče gibanje števila vadečih: 6 

milijonov v letu 1994, 16,5 milijonov v letu 2004, 15,8 milijonov v letu 2008 in 20,4 

milijonov v letu 2012 (Tchong 2014). Število vadečih se je torej v ZDA v 18 letih povečalo za 

14,4 milijonov oziroma za več kot 3 krat. V svetovnem merilu pa se ocenjuje, da se je v letu 

2013 z jogo ukvarjalo več kot 200 milijonov posameznikov (Kasturi 2013). Položaj je zelo 

podoben tudi pri rasti trga z jogo povezanih storitev in izdelkov. Ocene za ZDA namreč 

kažejo sledeč trend povečevanja volumna trga: 3 milijarde USD v letu 2004, 5,7 milijarde 

USD v letu 2008 in 10,3 milijarde USD v letu 2012 (Tchong 2014). Z drugimi besedami to 

pomeni, da se je velikost trga od leta 2004 do leta 2012 povečala za skoraj 3,5 krat. Obenem 

joga zavzema dodatni družbeni prostor v vsebinskem smislu. Kot praksa namreč ni omejena 
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samo na izvajanje golih metod in tehnik, ki jih predpisujejo posamezne šole, temveč se 

povezuje z različnimi drugimi področji. Sodobni diskurz o jogi se tako navezuje predvsem na 

širše področje zdravja, telesne vadbe, načina življenja, psihologije, filozofije in duhovnosti. 

Po drugi strani je tudi opaziti, da je joga postala globalni fenomen, ki se je v procesu širitve 

komodificiral in komercializiral. Povedano z drugimi besedami, joga se je v procesu 

mednarodne širitve transformirala v ekonomsko dobrino, ki je podvržena različnim tržnim 

silnicam. Te spremembe se kažejo predvsem v tem, da se tradicionalne prakse in pristopi 

prilagajajo novim kulturnim okoljem ter zahtevam trga oziroma vadečih. V končni fazi to 

pomeni, da trg spodbuja, če ne celo zahteva stalne inovacije, ki se v praktičnem smislu kažejo 

kot novi centri, storitve in izdelki na trgu joge (Altglas 2011; Graham 2012; Jain 2012; 

Madsen 2013). 

 

Druga modalnost v kontekstu mednarodne širitve joge je kvalitativne narave, saj vadba sproža 

proces osebne transformacije oziroma kultivacije posameznika. Bjonnes (2012) tako na 

primer pravi, da je joga praksa izkustvenega značaja, ki na individualni ravni povzroča 

transformacijo telesa, uma in duha. To v splošnem pomeni, da izvajanje različnih telesnih in 

umskih praks temeljito preoblikuje posameznikovo bistvo oziroma družbeno pogojen in 

individualno osmišljen jaz (Birdee et al. 2008; Madsen 2013). Ob tem Leonard in Murphy 

(1995) poudarjata, da proces osebne transformacije zahteva redno in predano vadbo, v 

daljšem časovnem obdobju, bližnjice pa načeloma ne obstajajo. Proces kultivacije se sicer 

nanaša na urjenje oziroma mojstrenje telesa, uma in duha, ki so v tem kontekstu razumljeni 

kot tri ključne zmožnosti vsakega posameznika. Glavni namen urjenja je zato v tem smislu 

izpopolnjevanje oziroma doseganje odličnosti teh ključnih zmožnosti. To pa zahteva vpeljavo 

praks samoomejevanja in introspekcije, ter predano vadbo (Yuasa 1987; Jois 2004; Milčinski 

2013). Za mojstrenje vsakega elementa v trializmu telo-um-duh poznamo konkretne prakse in 

postopke. V kontekstu joge se na primer na telo osredotočajo prakse telesnih drž (āsana), na 

um prakse koncentracije (dhāraṇā) oziroma meditacija (dhyāna), na duha pa predvsem 

molitev oziroma mantre (Luskin 2004). Tradicija in praktične izkušnje kažejo, da 

transformacijske oziroma kultivacijske prakse ugodno vplivajo na telesno, mentalno in 

duhovno blagostanje posameznikov (Yuasa 1987; Luskin 2004). Podobno ugotavljajo tudi 

raziskave, ki kažejo, da dolgotrajna in redna vadba joge na individualni ravni ugodno vpliva 

na splošno telesno pripravljenost, na zmanjšanje ravni stresa ter na psihološki, osebni in 
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duhovni razvoj (Brisbon in Lowery 2009; Penman et al. 2012; Selman 2013). Poleg tega se je 

tudi izkazalo, da vadba joge vodi do osebne transformacije vadečih, pomaga bolje obvladovati 

različne življenjske težave in krize, izboljšuje družbene interakcije ter lahko v končni fazi 

pripelje do presežnih stanj duha (Henrichsen-Schrembs in Versteeg 2011; Ross et al. 2014). 

 

Proces osebne transformacije v prvem koraku vodi do spreminjanja življenjske zgodbe,  

življenjskega stila in refleksivne identitete posameznika, kar v drugem koraku povratno vpliva 

na nadaljnjo osebno transformacijo. Koncepti življenjske zgodbe, življenjskega stila in 

refleksivne identitete se v tem kontekstu neločljivo prepletajo, saj so drug drugemu hkrati 

vzrok in posledica. Življenjsko zgodbo sicer v splošnem razumemo kot sosledje dejanskih 

dogodkov, ki so se pripetili v življenju posameznika. V okviru sodobne družbe pri tem velja, 

da so življenjske zgodbe predvsem izbirne, refleksivne in eksperimentalne (Beck in Beck-

Gernsheim 2002; Ule 2002). Življenjski stil razumemo predvsem kot način bivanja, ki se na 

individualni ravni kaže kot način hranjenja, oblačenja, preživljanja prostega časa itd. (Giddens 

1991; Ule 2002; Featherstone 2007). Refleksivno identiteto pa opredeljujeta notranja in 

zunanja dimenzija. Notranja dimenzija v tem kontekstu predstavlja posameznikove 

osebnostne lastnosti, cilje in vrednote, oziroma njegovo temeljno naravo. Zunanja dimenzija 

pa po drugi strani predstavlja posameznikove družbene vloge ter razmerja z drugimi 

posamezniki in skupinami, ki se skladajo s posameznikovimi notranjimi identitetami (Stets in 

Burke 2003; Oyserman, Elmore in Smith 2012). Zato lahko življenjsko zgodbo, življenjski 

stil in refleksivne identitete interpretiramo kot različne plati posameznikovega življenja. 

Življenjska zgodba v tem primeru predstavlja statično komponento posameznikovega 

življenja, saj se nanaša na dogodke, ki so se že zgodili in se kot taki nespremenljivi. 

Življenjski stil se nanaša na sedanjost in predstavlja dinamično komponento, saj ima 

posameznik v času druge modernosti na voljo široko izbirnost vsebin v okviru vedno večjih 

družbenih prostorov. Refleksivna identiteta pa je v tem kontekstu subjektivizacija in 

socializacija posameznikove življenjske poti in življenjskega stila. 

 

V kontekstu mednarodne širitve joge se spreminjanje življenjske zgodbe, življenjskih stilov in 

refleksivnih identitet konkretizira na različne načine. Raziskave na primer kažejo, da vadba 

joge pri posameznikih vzpodbuja kritičen premislek o splošnem stanju družbe in svojem 

mestu v njej. V praktičnem smislu se to na primer kaže v prevzemanju novih navad, menjavi 
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zaposlitev, daljših potovanjih v oddaljene kraje ter v zavračanju kulture potrošništva, 

tehnologizacije sveta in materializma kapitalistične družbe. Po drugi strani postanejo za te 

posameznike bolj pomembni osebna neodvisnost, harmonični odnosi v družbi in duhovno 

življenje (Altglas 2011; Penman et al 2012; Madsen 2013). Obenem vadeči postanejo večji 

altruisti, kar se kaže zlasti v tem, da sami ali pa v okviru različnih prostovoljnih organizacij in 

drugih družbenih mehanizmov bolj pogosto pomagajo drugim (Oh in Sarkisian 2012). Na 

individualni ravni se vadba joge odraža v spremembah vsakodnevnih navad in dejavnosti, kot 

so na primer opuščanje kajenja, bolj zdravo prehranjevanje, vegetarijanstvo, bolj pogosto 

udeleževanje športnih aktivnosti, udeleževanje različnih dogodkov znotraj jogijske skupnosti 

ipd. (Gregorec 2008;  Altglas 2011; Büssing et. al 2012). Obenem se kaže, da vadba joge 

vpliva tudi na spremembe osebnih lastnosti posameznikov. Ti namreč do drugih postanejo 

bolj uvidevni in čuteči, ter hkrati manj nestrpni, občutljivi in kritični (Ross et al. 2014). 

 
Proces osebne transformacije skozi pozitivno povratno zanko vpliva tudi na strukturno 

dimenzijo globalnega trenda individualizacije. To pomeni, kot pravita Maruyama (1963) in 

Agazzi (2008), da so v procesnem smislu razmerja med posameznimi elementi 

konceptualnega okvira taka, da izložki ojačajo oziroma pospešijo celoten proces. Povedano z 

drugimi besedami, proces mednarodne širitve joge poganja samega sebe. V konkretnem 

primeru posameznik napreduje v kultivaciji telesa, uma in duha. To med drugim vpliva na 

njegovo življenjsko pot in predvsem na njegove refleksivne identite oziroma njegov 

vrednotno-normativni sistem. Ker je sodobna vadba joge močno institucionalizirana, se 

posameznik vključi v nove družbene mreže, v okviru katerih lahko v skladu s svojimi željami 

in potrebami vpliva na programe vadbe. To pomeni, da se sodobna institucionalizirana vadba 

do določene mere prilagaja povpraševanju vadečih. Poleg tega v okviru družbenih mrež 

poteka večji del mobilizacije novih praktikov. To pomeni, da vadeči v okviru drugih 

družbenih mrež k vadbi pritegnejo nove posameznike. V tem kontekstu menimo, da se 

podobno dogaja tudi v kasnejših generacijah praktikov, kar kaže na mrežni učinek fenomena, 

oziroma na obstoj pozitivne povratne zanke. 

 

Predstavljeni elementi in povezave konceptualnega okvira mednarodne širitve joge so temelj 

za zasnovo in izvedbo empiričnega dela raziskave. V tem kontekstu so še posebej pomembni 

sledeči elementi konceptualnega okvira: (1) strukturna dimenzija indvidualizacije, ki se 

konkretizira v institucionalnem okolju, medijih in družbenih mrežah, (2) akterska dimenzija 
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individualizacije, ki temelji na ključnih dejavnikih, zaradi katerih se posamezniki odločijo za 

vadbo joge, (3) kvantitativna širitev joge, ki jo opredeljujejo mehanizmi, zaradi katerih se 

povečuje skupno število vadečih in širitev prakse v družbenem prostoru, (4) kvalitativna 

širitev joge, ki temelji na transformaciji dinamičnega modela telo-um-duh, spremembah 

življenjskih zgodb in življenjskih stilov, ter spremembah notranjih in zunanjih identitet 

vadečih. 

 

 

3 EMPIRIČNI DEL 

 

 

V empiričnem delu doktorske disertacije smo uporabili različne metode in tehnike, ki se 

uporabljajo za raziskovanje na področju družboslovja. Raziskovalni načrt v metodološkem 

smislu združuje kvantitativni in kvalitativni raziskovalni pristop. Lobe (2006) pravi, da so taki 

raziskovalni načrti v družboslovju vse pogostejši in priljubljeni. Zanje namreč v splošnem 

velja, da povečujejo veljavnost in skladnost rezultatov raziskav. Če namreč v okviru ene 

raziskave združimo metode iz različnih raziskovalnih pristopov, lahko izsledke medsebojno 

dopolnjujemo in jih s tem tudi bolje pojasnimo. Berg (2001) ter Guest, Namey in Mitchell 

(2013) zato menijo, da kombiniranje raziskovalnih pristopov v splošnem omogoča bolj 

celovito in poglobljeno razumevanje proučevanih fenomenov, kot če bi uporabili samo enega 

izmed omenjenih pristopov. Oziroma kot pravi Tratnik (2002), kombiniranje raziskovalnih 

pristopov nam omogoča, da se bolj približamo objektivni stvarnosti fenomena, ter s tem 

zmanjšamo pristranskost raziskave. Dey (2005) za oba raziskovalna pristopa sicer pravi, da se 

med seboj znatno razlikujeta. V okviru kvantitativne metodologije na primer osrednje mesto 

zavzema statistično proučevanje fenomenov. Srž kvalitativne metodologije pa je predvsem v 

vsebinskem razumevanju in interpretaciji fenomenov. Te razlike ne pomenijo, da se 

metodologiji izključujeta v smislu logike ali-ali, temveč sta komplementarni v smislu 

paralelizma in-in. Z drugimi besedami to pomeni, da izsledki statistične analize zahtevajo tudi 

interpretacijo, za dobro razumevanje fenomenov pa potrebujemo tudi številke. Oziroma, kot 

na epistemološki ravni diskutira Bernard (2006), kvalitativna metodologija je v okviru 

razvijajočega se raziskovalnega področja pogosto neke vrste predhodnica kvantitativne 

metodologije. Razvijajoče se raziskovalno področje namreč na začetku zahteva predvsem 
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osmišljanje določenih opažanj in domnev, ki jih v kasnejših fazah razvoja vse bolj dopolnjuje 

logika verifikacije oziroma falsifikacije postavljenih hipotez. To pa seveda niti ne pomeni, da 

združevanje raziskovalnih pristopov ni mogoče ali ni primerno, niti da jih ne moremo 

uporabljati ločeno. 

 

Raziskovalni načrt, ki je predstavljen v tabeli 3.1, prikazuje glavne aktivnosti in časovni potek 

raziskave. Pregled literature in drugih virov v tem smislu predstavlja vstopno točko na polje 

joge in globalnega trenda individualizacije. To nam je omogočilo poglobljeno seznanitev s 

proučevanim področjem ter kritično analizo predhodnih spoznanj. Primarne raziskovalne 

podatke smo pridobili z dvema nizoma poglobljenih intervjujev in z izvedbo spletnega 

anketiranja. Uvodni poglobljeni intervjuji z dobro obveščenimi posamezniki so nam 

omogočili, da smo dopolnili začetna spoznanja in (pre)oblikovali nekatere teme raziskovanja. 

S spletnim anketiranjem smo v študijski populaciji zbrali podatke, ki so nam omogočili 

statistično testiranje postavljenih hipotez, oziroma verfikacijo ključnih elementov 

konceptualnega okvira. Osrednji poglobljeni intervjuji z dobro obveščenimi posamezniki pa 

so nam omogočili pridobivanje dodatnih informacij in pojasnil za teme, ki so vzniknile med 

procesom spletnega anketiranja. Vzporedno z omenjenimi aktivnostmi smo zasnovali 

konceptualni okvir mednarodne širitve joge, ki predstavlja operacionalizacijo teoretičnih 

osnov globalnega trenda individualizacije, refleksivnosti družbe in posameznikov ter 

predhodnih spoznanj o fenomenu joge. Vse navedene aktivnosti smo v celoto povezali z  

izdelavo doktorske disertacije. 
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Tabela 3.1: Raziskovalni načrt doktorske disertacije 

Leto '13 2014 2015 '16 

Glavne aktivnosti                         Četrtletje 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

Pregled literature in drugih virov                               

Izvedba prvega niza poglobljenih intervjujev                                

Priprava dispozicije doktorske disertacije                               

Zasnova konceptualnega okvira                               

Odobritev teme in dispozicije disertacije                               

Priprava in izvedba spletnega anketiranja                               

Obdelava podatkov in testiranje hipotez                               

Izvedba drugega niza poglobljenih intervjujev                               

Obdelava podatkov in testiranje hipotez                               

Verifikacija konceptualnega okvira                               

Izdelava doktorske disertacije                               

Vir: Krajnik, lastna razpredelnica (2016). 

 

Z raziskavo, ki je trajala dve leti in četrt, smo se osredotočili na eno samo časovno točko. Zato 

v tem smislu lahko govorimo o raziskavi časovnega preseka. Obenem smo raziskavo notranje 

strukturirali tako, da so se različne raziskovalne metode sočasno prepletale v več stopnjah. 

Ker doktorska disertacija temelji na izvirnih empiričnih podatkih, govorimo o raziskavi s 

primarno poizvedbo. 

 

V kulturno-geografskem smislu smo se z raziskavo omejili na področje Slovenije, Avstrije in 

Italije. Omenjenene družbe v kontekstu mednarodne širitve joge uvrščamo v evropsko 

kulturno-geografsko sfero, ki je pomembno prispevala k globalizaciji te kulturne prakse. 

Nekatera območja omenjenih držav si delijo tudi skupno državno, kulturno in religijsko 

zgodovino. Po drugi strani je vsaka izmed omenjenih družb predstavnica ene izmed večjih 

evropskih etno-lingvističnih skupin, t.j. Slovanov, Romanov in Germanov, kar se odraža v 

različnih kulturnih podstateh omenjenih držav ter s tem povezanih vrednotah in vedenjih 

posameznikov. Te razlike so se pri analizi izvirnih empiričnih podatkov izkazale za zmeren 

razločevalni faktor. V časovnem smislu smo se z raziskavo omejili na obdobje od leta 2000 
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naprej. Za to obdobje je značilno, da se je joga v zahodni kulturno-geografski sferi hitro širila 

in razvijala v nove smeri. 

 

3.1 Kvantitativni del raziskave 

 

V kvantitativnem delu raziskave smo izvedli anketiranje v okviru študijske populacije. 

Pridobljene podatke in informacije smo statistično obdelali z namensko programsko opremo 

SPSS, kar nam je v nadaljevanju omogočilo testiranje raziskovalnih hipotez, oziroma 

verifikacijo ključnih elementov konceptualnega okvira. 

 

Potrebno je omeniti, da je izvedba kvantitativne raziskave deloma odstopala od prvotnih 

načrtov. Na začetku smo namreč načrtovali, da bomo podatke zbirali v okviru naključnega 

vzorca vseh tistih joga centrov, ki so imeli javno dostopno spletno stran, ter objavljen naslov 

elektronske pošte. Po dodatni analizi spletnega okolja smo ugotovili, da bi bilia izvedba 

predhodno načrtovanega pristopa praktično neizvedljiva. Podatke o ciljni populaciji bi namreč 

lahko pridobili samo s  poglobljeno raziskavo spletnega okolja in pripravo seznama vseh joga 

centrov, ki so bili v danem času prisotni na spletu. V kontekstu konkretne raziskave je to 

pomenilo vsaj troje: (1) zaradi narave spletnega okolja ne bi mogli biti nikoli popolnoma 

prepričani, da nam je zares uspelo zajeti celotno ciljno populacijo, (2) oblikovanje ciljne 

populacije bi bistveno presegalo namen in okvir doktorske disertacije, (3) vzorčenje ciljne 

populacije zaradi zakonitosti spletnega anketiranja ne bi bilo smiselno.  

 

Zato smo na podlagi predstavljenih omejitev in možnosti menili, da je za raziskovanje bolj 

primerno oblikovati študijsko populacijo, ki bo vsebovala večje število enot, kot bi jih 

vseboval naključni vzorec ciljne populacije. Zaradi tega oblikovanje in naključno vzorčenje 

ciljne populacije ni bilo potrebno. S široko študijsko populacijo smo namreč uspeli pridobiti 

podatke, za katere menimo, da v skladu s Paretovim
9
 načelom dobro predstavljajo ključne 

karakteristike ciljne populacije. 

 

                                                 

9
 Vilfredo Pareto je znan po trditvi 10/90 oziroma 20/80. To pomeni, da v količinskem smislu 10% (20%) 

vzrokov povzroči 90% (80%) rezultatov (Marolt in Gomišček 2005). V skladu s tem pričakujemo, da konkretna 

študijska populacija dobro predstavlja karakteristike ciljne populacije.   
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3.1.1 Metode zbiranja podatkov 

 

Primarne raziskovalne podatke smo zbirali s spletnim anketnim vprašalnikom, ki je vseboval 

dvaindvajset vprašanj oziroma sklopov trditev. Dvajset vprašanj oziroma sklopov trditev je 

bilo zaprtega tipa, z vnaprej pripravljenimi odgovori oziroma ocenjevalnimi lestvicami od 1 

do 5 (priloge 1, 2 in 3). Omenjena vprašanja in sklope trditev smo grupirali v kategorije, 

sezname, lestvice in preglednice (Tratnik 2002). Preostali dve vprašanji sta bili odprtega tipa.  

 

Anketni vprašalnik smo pripravili s storitvijo 1KA (1ka.si 2015), ki jo uporabljamo za 

kreiranje, izvedbo in analizo spletnih anket. V prvem delu smo zastavili splošna vprašanja, ki 

so bila povezana z vadbo joge. V drugem delu smo zastavili vprašanja in trditve, ki so se 

vsebinsko nanašala na strukturno in aktersko dimenzijo globalnega trenda individualizacije. 

Tretji del vprašalnika je vseboval sklope trditev, ki so se nanašala na kvantitativno in 

kvalitativno širitev joge. V četrtem delu pa smo zastavili splošna, oziroma demografska 

vprašanja. 

 

Zaradi geografskega področja raziskave smo anketni vprašalnik pripravili v vseh treh glavnih 

jezikih področja, t.j. v slovenščini, italijanščini in nemščini. Pri tem smo upoštevali tudi 

posebnosti lokalnih okolij, ki smo jih uskladili na najnižjo možno skupno raven. To se 

konkretno odraža pri oblikovanju tistih kategorij, kjer so anketiranci izbirali najvišjo stopnjo 

dosežene izobrazbe in velikost kraja bivanja (priloge 1, 2 in 3). 

 

Anketni vprašalnik je vsebinsko in jezikovno testirala skupina sedmih poznavalcev področja 

joge, globalnega trenda individualizacije in raziskovanja v družboslovju. Njihove predloge in 

pripombe smo smiselno upoštevali pri oblikovanju končne različice spletnega anketnega 

vprašalnika. 

 

Za zbiranje podatkov in komuniciranje s študijsko populacijo smo ustvarili namenski 

elektronski poštni predal. V drugi polovici aprila 2015 smo študijski populaciji poslali prvo 

elektronsko sporočilo, v katerem smo jim predstavili namen in cilje raziskave, ter jih prosili 

za pomoč pri izvedbi. Z naslednjim elektronskim sporočilom, ki smo ga študijski populaciji 

poslali v začetku maja 2015, smo posredovali povezavo do spletnega anketnega vprašalnika. 

Obenem smo prejemnike prosili, da omenjeno elektronsko sporočilo posredujejo 
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obiskovalcem svojih joga centrov. Omenjeni študijski populaciji smo po preteku dveh 

koledarskih tednov poslali tretje elektronsko sporočilo, oziroma opomnik. S tem sporočilom 

smo jih še enkrat prosili, da povezavo do spletnega anketnega vprašalnika posredujejo 

obiskovalcem njihovih joga centrov. Z zbiranjem primarnih podatkov smo končali konec 

maja 2015. To pomeni, da smo celoten proces zbiranja primarnih raziskovalnih podatkov 

izvedli v šestih tednih. 

 

Povezavo do spletnega vprašalnika smo poslali petdesetim joga centrom iz Slovenije, 

petdesetim iz Italije in petdesetim iz Avstrije. Skupno torej sto petdesetim joga centrom iz 

omenjenih treh držav. Iz sedmih joga centrov (2 iz Slovenije, 3 iz Italije in 2 iz Avstrije) smo 

dobili odgovor, da v raziskavi ne želijo sodelovati, oziroma da povezave do anketnega 

vprašalnika ne bodo posredovali svojim članom. Po drugi strani smo od devetnajstih joga 

centrov (12 iz Slovenije, 3 iz Italije in 4 iz Avstrije) prejeli informacije, da so povezavo do 

vprašalnika posredovali svojim članom. Ocenjena skupna stopnja odgovora na ravni centrov 

je torej relativno nizka, saj znaša 12,7 %. Osemnajst centrov nam  je tudi  sporočilo približno 

število naslovnikov, ki so jim posredovali povezavo do spletnega vprašalnika. Ocenjeno 

skupno število znaša 7.128 naslovnikov (3.276 iz Slovenije, 2.714 iz Italije in 1.138 iz 

Avstrije). Do zaključka zbiranja podatkov smo prejeli 288 izpolnjenih vprašalnikov (156 iz 

Slovenije, 102 iz Italije in 30 iz Avstrije). V konkretnem primeru to pomeni, da je ocenjena 

stopnja odgovora 4,0 % (4,8 % iz Slovenije, 3,8 % iz Italije in 2,6 % iz Avstrije). Pri tem je 

potrebno poudariti, da predstavljene stopnje odgovorov lahko služijo zgolj za orientacijo 

oziroma grobo oceno, saj točnih podatkov zaradi zasnove in narave raziskave nismo mogli 

pridobiti. 

 

3.1.2 Opredelitev populacije 

 

Zaradi narave raziskave smo opredelili dve vrsti populacije; ciljno populacijo in študijsko 

populacijo. Za ciljno populacijo Jesenko (2001) pravi, da je množica vseh enot na katere 

učinkuje nek pojav, oziroma množica vseh elementov, ki jih statistično proučujemo. V 

konkretnem primeru smo zaradi zasnove raziskave ciljno populacijo opredelili na dveh 

ravneh. Na prvi ravni smo v ciljno populacijo uvrstili vse joga centre iz Slovenije, Italije in 

Avstrije, ki so imeli javno dostopno spletno stran ter objavljen naslov elektronske pošte. Na 
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drugi ravni smo v ciljno populacijo uvrstili vse posameznike, ki so vadili v omenjenih joga 

centrih in so tem predhodno sporočili naslov svoje elektronske pošte. 

 

Za študijsko populacijo Ary et al. (2009) pravijo, da je tisti del ciljne populacije, ki je 

dostopen raziskovalcem. Ciljne populacije namreč zaradi velikosti raziskovalcem največkrat 

niso dostopne, zato zaradi praktičnosti in izvedljivosti pogosto oblikujemo študijske 

populacije. Vendar rezultatov, kot opozarjata Johnson in Christensen (2012), ki smo jih dobili 

na podlagi študijske populacije, ne moremo posplošiti na celotno ciljno populacijo, saj so 

študijske populacije le redko reprezentativne.    

 

V konkretnem primeru nismo imeli niti podatkov o ciljni populaciji, niti podatkov o študijski 

populaciji. Zato smo najprej izvedli poglobljeno raziskavo spletnega okolja. Za ta namen smo 

uporabili brskalnik Google Chrome, ki je bil po podatkih strani za spletni razvoj W3Schools 

najbolj pogosto uporabljan brskalnik v aprilu 2015 (w3schools.com 2015). Da smo se čim 

bolj izognili uporabniku prilagojenega prikazovanja zadetkov, smo pred začetkom iskanja v 

brskalniku počistili zgodovino iskanj, izbrisali vse piškotke ter izključili informacijo o 

lokaciji. Iskanje smo nato izvedli preko Googlove javne iskalne strani google.com, ki je bila 

po podatkih vodnika za spletno poslovanje eBizMBA, najbolj popularna iskalna stran v aprilu 

2015 (ebizmba.com 2015). Na omenjeni strani smo iskali po geslih joga in yoga ter pri tem 

uporabili funkciji naprednega iskanja, ki omogočata iskanje po jeziku in geografski lokaciji 

spletne strani; t.j. slovenščina / Slovenija, italijanščina / Italija in nemščina / Avstrija. 

Ocenjujemo, da smo zaradi tega dosegli boljšo kakovost iskalnih rezultatov po posameznih 

državah. Ostale funkcije naprednega iskanja so bile enake, kot tovarniške nastavitve iskalne 

strani google.com. 

 

Rezultate iskanja smo smiselno filtrirali, kar pomeni, da smo izločili vse tiste zadetke, ki 

vsebinsko niso spadali v okvir raziskave (npr. joga obraza, joga smeha itd.). Izpustili smo 

tudi vse podvojene zadetke, ter joga centre, ki se ukvarjajo samo s poučevanjem bodočih 

učiteljev joge. Ko smo vrednotili rezultate iskanja smo ugotovili, da se je kakovost zadetkov 

relativno hitro slabšala. To pomeni, da se je v posamezni državi pojavljalo vedno manj 

dodatnih enot, ki so bile primerne za uvrstitev v študijsko populacijo, ko smo dosegli kvoto 

petdesetih joga centrov. Zato smo menili, da skupina prvih sto petdeset joga centrov 
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predstavlja dovolj številčno in kakovostno študijsko populacijo, ki je po svojih lastnostih 

verjetno precej blizu ciljni populaciji.    

 

3.1.3 Metode obdelave podatkov 

 

Zbrane podatke smo uredili in analizirali z namensko programsko opremo SPSS
10

 za 

programsko okolje Microsoft Windows. Pri tem smo uporabili metode univariantne in 

bivariantne statistične analize s katerimi smo: (1) izračunavali absolutne in relativne deleže, 

(2) izračunavali aritmetične sredine, standardne napake in standardne odklone, (3) analizirali 

variance ter (4) gradili kontingenčne tabele. Na podlagi omenjenih analiz smo v nadaljevanju 

testirali začetne hipoteze ter oblikovali ustrezne zaključke.  

 

3.1.4 Temeljne ugotovitve 

 

Do zaključka zbiranja podatkov smo prejeli 288 izpolnjenih anketnih vprašalnikov (156 iz 

Slovenije, 102 iz Italije in 30 iz Avstrije). Relativno majhno skupno število izpolnjenih 

vprašalnikov nas je presenetilo, kar še posebej velja v primeru Avstrije. Proces anketiranja 

smo namreč oblikovali tako, da je bil enak za vse tri države. Poleg tega smo vse anketne 

vprašalnike tudi lokalizirali. To pomeni, da smo anketni vprašalnik pripravili v vseh treh 

glavnih jezikih, ki jih govorijo prebivalci geografskega področja raziskave; t.j. v slovenščini, 

italijanščini in nemščini. Upoštevali smo tudi posebnosti lokalnih okolij, ki smo jih nato 

uskladili na najnižjo možno skupno raven. Zato menimo, da si je omenjene razlike možno 

razlagati tako s kulturnimi razlikami, kot tudi z razlikami, ki smo jih zaznali pri diskurzu o 

jogi v omenjenih treh državah. 

 

Na področju proučevanja kulture in kulturnih razlik so se uveljavili različni modeli. 

Schwartzev (2007) večdimenzijski model omogoča relativne primerjave med različnimi 

kulturami. Model sestavljajo tri različne kulturne dimenzije, na katerih se nahajajo sledeče 

dihotomične kulturne vrednotne usmeritve: (1) samostojnost / vključenost, (2) enakopravnost 

/ hierahičnost in (3) harmoničnost / oblastnost. V konkretnem primeru smo za vse tri države 

                                                 

10
 V podjetju IBM (ibm.com/si/sl/ 2015) pravijo, da programska oprema SPSS omogoča napredne statistične 

analize, odkrivanje vzorcev in trendov, vizualizacijo analitike ipd. 
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primerjali podatke o omenjenih kulturnih dimenzijah. Ugotovili smo, da se vse tri države 

relativno dobro ujemajo na treh kulturnih vrednotnih usmeritvah, t.j. harmoničnost, 

enakopravnost in hierarhičnost. Italija in Avstrija sta se od Slovenije razlikovali na področjih 

samostojnost in odvisnost, med sabo pa ne. V našem primeru je bila najbolj očitna razlika na 

kulturni vrednotni usmeritvi oblastnost, kjer sta se Slovenija in Italija razlikovali od Avstrije, 

med sabo pa ne. Avstrija je na omenjenem področju primerjalno dosegla precej višjo raven, 

kot Slovenija in Italija. Torišče kulturne vrednotne usmeritve oblastnost je sicer povezano z 

odnosom posameznikov do naravnega in družbenega okolja. Na individualni ravni se ta kaže 

kot sposobnost ustvarjanja in izražanja lastnega mnenja, pri čemer je pomembno tudi 

upoštevanje stališč drugih. Končni cilj te kulturne vrednotne usmeritve je namreč uspešno 

obvladovanje, urejanje in spreminjanje naravnega ter družbenega okolja. V družbah, kjer je 

oblastnost pomembna kulturna vrednotna usmeritev, je pomembna zlasti ambicioznost, 

samostojnost, tekmovalnost, drznost in trdo delo. Zato menimo, da je to ključni dejavnik 

zaradi katerega je bila pripravljenost avstrijske študijske populacije za izpolnjevanja spletne 

ankete manjša, kot v Sloveniji in Italiji. Anketa kot taka namreč ne ponuja nikakršnega 

vzvodja, s katerim bi praktiki lažje dosegali in uresničevali svoje cilje, kar je v primeru 

Avstrije pomemben motivacijski dejavnik. Odsotnost tega motivacijskega dejavnika pa se je 

na koncu odrazila v majhnem številu izpolnjenih anketnih vprašalnikov, ki smo jih prejeli iz 

Avstrije. 

 

Podobno se je pokazalo tudi pri modelu kulture, ki so ga razvili Hofstede, Hofstede in Minkov 

(2010). Ta model vključuje šest kulturnih dimenzij: (1) odmaknjenost moči, (2) 

individualizem-kolektivizem, (3) ženskost-moškost, (4) izogibanje negotovosti, (5) 

dolgoročnost- kratkoročnost in (6) popustljivost-omejevanje. V konkretnem primeru smo za 

vse tri države primerjali razpoložljive podatke
11

 ter ugotovili, da se te relativno dobro ujemajo 

pri kulturnih dimenzijah izogibanje negotovosti in dolgoročnost-kratkoročnost. Vse tri države 

so se po drugi strani razlikovale pri dimenzijah individualizem-kolektivizem in popustljivost-

omejevanje. Italija in Avstrija sta se od Slovenije razlikovali pri kulturni dimeziji ženskost-

moškost, med sabo pa ne. Najbolj očitna pa je bila razlika pri kulturni dimenziji odmaknjenost 

moči. Italija in Slovenija sta pri tej dimenziji dosegli visok indeks in bili zelo blizu druga 

                                                 

11
 Podatki za različne države so javno dostopni na spletni strani Hofstedejevega centra (geert-hofstede.com 

2015). 
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drugi, Avstrija pa je po drugi strani dosegla zelo nizek indeks. Vsebinsko se ta kulturna 

dimenzija nanaša na to, kako posamezna družba obvladuje neenakosti med člani skupnosti. 

Družbe z nizko stopnjo odmaknjenosti moči si prizadevajo za zmanjševanje družbenih razlik, 

enakopravnost in neodvisnost posameznikov, decentralizacijo moči, nizko stopnjo kontrole in 

malo hierarhije. Zato menimo, da so se posamezniki iz avstrijske študijske populacije za 

sodelovanje v raziskavi počutili precej manj obvezane, kot njihovi vrstniki iz Slovenije in 

Italije. To pomeni, da so avstrijski praktiki formalno družbeno avtoriteto raziskovalca 

vrednotili drugače, oziroma bistveno nižje, kot v Sloveniji in Italiji. V naslednjem koraku se 

je to odrazilo v manjšem družbenem in osebnem pritisku na vsakega posameznika, kar se je 

na koncu manifestiralo v nizki stopnji odgovora znotraj avstrijske študijske populacije.    

 

Na sliki 3.1 je prikazana spolna struktura anketirancev. Rezultati anketiranja so pokazali, da je 

ta v vseh treh državah skoraj enaka. Kot smo pričakovali, pri vadbi joge prevladujejo ženske 

(83,6%), medtem ko moški predstavljajo precej manjši delež (16,4%) študijske populacije. Ti 

rezultati se dobro ujemajo z drugimi raziskavami v zahodnem kulturno-geografskem okolju 

(npr. Gregorec 2008, Rolih 2009, Penman et al. 2012, Quilty et al. 2013, Ross et al. 2014), 

kamor v kontekstu raziskave uvrščamo tudi Slovenijo, Italijo in Avstrijo. Zdi se, da začetki te 

prevlade žensk segajo v čas po drugi svetovni vojni. Takrat se vsaj v zahodnem delu sveta 

ženske osvobajajo rigidnih tradicionalnih vlog in družbenih vezi ter postajajo vse bolj 

ekonomsko neodvisne (Madsen 2013). S tem so ženske pridobile večji vpliv pri 

manageriranju lastnih življenjskih poti in refleksivnih identitet. Ta družbena gibanja v 

kontekstu mednarodne širitve joge niso bila nekaj izoliranega, temveč so se prepletala s 

splošnimi družbenimi predstavami o tem, kaj velja za žensko in kaj za moško. Če vemo, da so 

tipične predstave o ženskah (npr. nežnost, vitko telo, prožnost, intuicija, duhovno, kolektivno, 

arhetip nabiralke ipd.) mnogo bližje različnim interpretacijam in ciljem joge, kot tipične 

predstave o moških (npr. grobost, mišičasto telo, trdnost, razum, materialno, individualno, 

arhetip lovca ipd.), potem je zelo verjetno, da je joga že v osnovi privabljala več žensk, kot 

moških. To je v kasnejših obdobjih verjetno pomembno vplivalo na izoblikovanje splošnega 

družbenega mnenja, da je joga vadba, ki je namenjena in primerna predvsem za ženske. 

 

Ko je joga na koncu 20. stoletja postajala vse bolj popularna, se je začela komodificirati in 

komercializirati. Akterji tega procesa so prvenstveno merili na ženski del populacije, saj je 
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joga v družbenem smislu veljala za žensko vadbo. To se je in se še vedno manifestira v treh 

ključnih elementih strukturne dimenzije globalnega trenda individualizacije: (1) medijski 

diskurz, ki je z vsebinami, vizualnostjo in sporočili izrazito prilagojen ženski populaciji, (2) 

atomska moč družbenih mrež, kjer praktiki za vadbo navdušijo nevadeče, oziroma ženske za 

vadbo navdušijo druge ženske, (3) vadba joge ponavadi poteka v organizirani obliki; tak način 

naj bi v skladu z družbenimi predstavami bolj ustrezal kolektivistični ženski, kot 

individualističnemu moškemu. Zato se zdi, da je ravno omenjena kombinacija povojnih 

družbenih gibanj ter komercializacija in komodifikacija joge tisti ključni dejavnik, zaradi 

katerega pri vadbi joge prevladujejo ženske. 

 

Slika 3.1: Spolna struktura anketirancev 

 

Vir: Krajnik, lastna raziskava (2016) 

 

Raziskava je pokazala, da več kot polovica (58,0%) vseh praktikov spada v starostne skupine 
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pa v Italiji. Slovenski anketiranci so v tem smislu še najbolj enakomerno razporejeni v 
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skupnem pa rezultate lahko interpretiramo na več načinov. Kot kaže, so zgodnja trideseta leta 
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tudi za anketirance v poznih tridesetih letih (19,7%) in zgodnjih štiridesetih letih (15,6%). Po 

eni strani je možno, da posamezniki v teh treh starostnih skupinah že začnejo čutiti znake 

staranja, zato je vadba joge v tem kontekstu predvsem preventivna aktivnost. Hkrati je tudi 

možno, da si nekateri posamezniki z vadbo joge že lajšajo blažje zdravstvene težave ali 

izboljšujejo splošno počutje. Po drugi strani so posamezniki, ki se nahajajo v omenjenih treh 

starostnih obdobjih, ponavadi že zrele osebnosti z določenimi življenjskimi usmeritvami in 

cilji. Vadba joge lahko v tem smislu predstavlja način za osebno in duhovno rast, ali pa je 

preprosto željena sprememba v življenju. Ta interpretacija dobro pojasnjuje manj kot petino 

(17,9%) praktikov iz mlajših starostnih skupin. Hkrati pa zahteva dodatno razlago, zakaj  

samo slaba četrtina (24,1%) praktikov spada v starejše starostne skupine. Ena možnost je, da 

posamezniki po določenem času vadbo joge začnejo opuščati in jo nadomeščati z drugimi 

vadbami. Prav tako je možno, da se posamezniki iz starejših starostnih skupin začnejo bolj 

posvečati samostojni vadbi. Hkrati se tudi zdi, da iz omenjenih skupin prihaja manj novincev, 

kar dodatno zmanjšuje delež starejših praktikov v skupnih rezultatih. Grafična predstavitev 

starostne strukture anketirancev je prikazana na sliki 3.2. 
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Slika 3.2: Starostna struktura anketirancev 

 

Vir: Krajnik, lastna raziskava (2016) 

 

Slika 3.3 prikazuje izobrazbeno strukturo anketirancev. Rezultati kažejo, da se z jogo 

ukvarjajo predvsem bolj izobraženi posamezniki. Skoraj tri četrtine (74,4%) praktikov je 

imelo dokončano terciarno izobrazbo, 21,9% posameznikov dokončano sekundarno izobrazbo 

in zgolj 3,7% posameznikov primarno izobrazbo ali manj. Ti rezultati se sicer znatno 

razlikujejo od izobrazbene strukture v splošni populaciji. Kot poročajo Hafner Fink et al. 

(2014), je bilo leta 2013 v slovenski splošni populaciji 30,0% posameznikov z dokončano 

terciarno izobrazbo, 52,1% posameznikov z dokončano sekundarno izobrazbo in 17,8% 

posameznikov s primarno izobrazbo ali manj. Primerljivih podatkov za Avstrijo in Italijo 

nismo uspeli pridobiti, vendar sklepamo, da so zelo verjetno podobni slovenskim.  
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Na podlagi predstavljenih rezultatov se zdi, da je izobrazbena raven eden izmed ključnih 

dejavnikov, ki v kontekstu globalnega trenda individualizacije omogoča mednarodno širitev 

joge. Za vadbo se namreč odločajo predvsem bolj izobraženi posamezniki, ki so verjetno tudi 

bolje usposobljeni za samostojno delovanje znotraj vedno večjih in vedno bolj diferenciranih 

družbenih prostorov. Zato boljše zmožnosti refleksivnega mišljenja, ki so jih bolj izobraženi 

posamezniki pridobili v času podaljšanega šolanja, predstavljajo podstat za omenjeno 

delovanje. Boljše zmožnosti pridobivanja, vrednotenja in razumevanja informacij so sicer 

ključni izložki izobraževalnih procesov. Posamezniki, ki te zmožnosti imajo, so zato bolje 

usposobljeni za opravljanje bolj zahtevnih in bolje plačanih del, kar v splošnem vodi v večjo 

ekonomsko neodvisnost. Večja ekonomska neodvisnost posameznikom omogoča, da lahko ti 

svoje življenjske poti in refleksivne identitete managerirajo bolj samostojno. Preplet in 

vzajemno delovanje vseh teh zmožnosti pa na koncu neposredno vpliva na to, da se bolj 

izobraženi posamezniki pogosteje odločajo za vadbo joge, kot njihovi manj izobraženi 

vrstniki. 

 

Omenjena prevlada bolj izobraženih posameznikov na polju joge kaže na moč in družbeno 

konstruktivno vlogo izobraževalnih sistemov, ki posameznike usposabljajo za učinkovito 

delovanje znotraj družbenih prostorov. Vendar lahko po drugi strani ta izobrazbena neenakost, 

ki jo pogosto spremlja povečana ekonomska neenakost, sproža družbeno destruktivne učinke, 

ki jih lahko zaznamo tudi v okviru proučevanega področja. Organizirana vadba joge, ki je 

prevladujoč način vadbe, namreč od praktikov zahteva vsaj dvoje: (1) zadostno količino 

prostega časa in (2) zadostno količino finančnih sredstev. Oboje v trenutni družbeni realnosti, 

kjer se povečana racionalnost in spremljajoča iracionalnost organizacij manifestirata v 

prevladujoči paradigmi stalne rasti, maksimiranju učinkovitosti, generiranju stabilnih 

dobičkov in podaljševanju delovnika, nikakor ni nekaj samoumevnega. Zato joga v tem 

kontekstu lahko pridobi oznako ekskluzivne prakse, ki je namenjena intelektualnim in 

ekonomskim elitam določenih družbenih okolij. S tem se povečuje kulturna oziroma 

funkcijska diferenciacija družbe, ki v kontekstu različnih modernosti in globalnega trenda 

individualizacije deluje razdiralno, saj podpira stratifikacijo družbe. S tem vadeči v odnosu do 

preostale populacije pridobivajo simbolično moč oziroma postajajo del vplivne družbene 

skupine. To pa lahko vodi do različnih patoloških stanj in vedenj, ki so značilna za sodobno 
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potrošniško družbo; t.j. vzvišeno vedenje, občudovanje samega sebe, občutek posebnosti, 

občutek drugačnosti, lastna večvrednost ipd. 

 

Slika 3.3: Izobrazbena struktura anketirancev 

 

Vir: Krajnik, lastna raziskava (2016) 
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279.000 prebivalci). Italija je imela v istem obdobju 61,7 mio. prebivalcev, 301.340 kv. km 

ozemlja in šest večjih urbanih središč (Rim, Milano, Neapelj, Torino, Palermo in Bergamo z 

12,4 mio. prebivalcev). Avstrija pa je v istem obdobju imela 8,2 mio. prebivalcev, 83.871 kv. 

km ozemlja in eno večje urbano središče (Dunaj z 1,7 mio. prebivalcev). Poleg tega ne 

smemo pozabiti, da se jogo prvenstveno vadi v okviru organiziranih oblik, ki zahtevajo 

podporo institucionalnega okolja in določeno stopnjo koncentracije prebivalstva. V kontekstu 

konkretne raziskave menimo, da sta to dva ključna razlikovalna dejavnika, ki vplivata na 

prevlado vadečih iz urbanih okolij.  

 

Slika 3.4: Kraj bivanja anketirancev 

 

Vir: Krajnik, lastna raziskava (2016)  
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Anketno vprašanje številka 1: »Kako dolgo vadite jogo?« 

Slika 3.5: Leta vadbe 

 

Vir: Krajnik, lastna raziskava (2016) 

 

Raziskava je pokazala, da se je dobra polovica anketirancev (53,1 %) z jogo ukvarjala pet let 

ali manj. Po drugi strani so skoraj tretjino (30,6%) vseh sodelujočih predstavljali praktiki, ki 
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interpretacij. V konkretnem primeru sicer lahko z gotovostjo trdimo, da je kategorija Več kot 

9 let kumulativnega značaja. V to kategorijo so se namreč uvrstili vsi dolgoletni praktiki iz 

predhodnih kategorij. 
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Zdi se, da v predstavljenih rezultatih lahko zaznamo vzporednice z nekaterimi področji 

globalnega trenda individualizacije. Dejstvo, da dolgoletni praktiki predstavljajo skoraj 

tretjino vseh anketirancev, lahko pomeni, da je vadba joge za določene posameznike postala 

način življenja. To hkrati pomeni, da so bili ti posamezniki verjetno podvrženi osebni 

transformaciji, ki je vplivala tudi na njihove refleksivne identitete in življenjski stil. Ob tem so 

se vključevali v nove družbene strukture, ki jim v času stalnih družbenih sprememb 

zagotavljajo določeno mero stabilnosti in življenjsko smer. Pri praktikih s krajšim stažem, pa 

se vzporednice kažejo zlasti v strukturni dimenziji trenda. Podatki iz raziskave namreč kažejo, 

da se delež vadečih po treh letih vadbe konstantno zmanjšuje. Večja izbirnost vsebin, močne 

družbene mreže in mediji ponujajo obilo možnosti za vadbo joge, ali tudi kakšne podobne 

prakse. Ko k temu prištejemo še možnosti, ki jih ponuja samostojno manageriranje življenjske 

poti lahko ugotovimo, da se vzorci iz raziskave dobro ujemajo s teoretičnimi nastavki 

globalnega trenda individualizacije. Grafična predstavitev pogostosti odgovorov je prikazana 

na sliki 3.5. 

 

Anketno vprašanje številka 2: »Kako pogosto ste vadili jogo v zadnjih 12 mesecih?« 

Slika 3.6: Pogostost vadbe 

 

Vir: Krajnik, lastna raziskava (2016) 
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Analiza podatkov je pokazala, da je več kot polovica anketirancev (53,1%) vadila jogo do 

dvakrat na teden, dobra četrtina (26,4%) trikrat do štirikrat na teden, dobra petina (20,5%) pa 

pet ali večkrat na teden. Pri tem nas je dodatno zanimalo, če število let vadenja joge vpliva na 

pogostost vadbe v zadnjih dvanajstih mesecih. Zato smo med seboj križali posamezne 

spremenljivke iz anketnih vprašanj številka 1 in številka 2 ter za proučevanje razlik med 

skupinami uporabili hi-kvadrat test s stopnjo pomembnosti 0,05 (priloga 4). Easterby-Smith, 

Thorpe in Lowe (2005) pravijo, da je hi-kvadrat test uporaben način za proučevanje razlik 

med skupinami. To še posebej velja takrat, kadar lahko proučevani dejavnik zreduciramo na 

nekaj nominalnih kategorij. Kadar ta test uporabimo za preizkus hipoteze neodvisnosti, nam v 

splošnem pove, ali med dvema spremenljivkama obstaja statistično pomembna soodvisnost. 

Oziroma povedano drugače, s tem postopkom testiramo statistične hipoteze. Jesenko (2001) 

pravi, da predpostavke o vrednostih določenih parametrov populacije pogosto želimo 

preverjati na osnovi podatkov iz vzorca. Pri tem ponavadi ugotavljamo, ali imajo parametri 

določene populacije neko vrednost ali ne. Za testiranje statističnih hipotez so se tako 

uveljavili splošni postopki, na podlagi katerih se lahko odločimo, če je ničelno hipotezo 

smiselno sprejeti, ali pa jo zavrniti v korist nasprotne hipoteze. V našem primeru je bilo 

načelo proučevanja razlik med posameznimi skupinami sledeče: 

 

Stopnja pomembnosti testa, oziroma signifikanca, je pomemben element pri interpretaciji 

razlik med posameznimi skupinami. Stopnja pomembnosti testa (α) nam pove, s kolikšnim 

tveganjem lahko zavrnemo ničelno hipotezo (med skupinami ni statistično značilnih razlik) in 

sprejmemo nasprotno hipotezo (med skupinami obstajajo statistično značilne razlike). 

Ponavadi pri tem izračunavamo tudi najmanjšo stopnjo pomembnosti (p), pri kateri še lahko 

zavrnemo ničelno hipotezo. V tem primeru je logika testiranja hipotez sledeča; ničelno 

hipotezo zavrnemo, če je p<α. Kemp in Kemp (2004),  Bachmann, Luccio in Salvadori (2005) 

ter Hair et al. (2009) v tem kontekstu navajajo, da je stopnja pomembnosti testa (α) pri 

znanstveno raziskovalnemu delu najpogosteje določena na 0,05. Zato smo za proučevanje 

razlik med posameznimi skupinami omenjeno vrednost privzeli tudi sami. 

 

 H0 (ničelna hipoteza) – med skupinami ni razlik 

 H1 (nasprotna hipoteza) – med skupinami so razlike 
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Izidi hi-kvadrat testa so pokazali, da so razlike med skupinami statistično značilne, saj znaša 

p=0,000 (priloga 4) pri α=0,05. V konkretnem primeru to pomeni, da so anketiranci z daljšim 

stažem v preteklih dvanajstih mesecih vadili bolj pogosto. Te razlike nakazujejo, da je dolžina 

jogijskega staža eden izmed ključnih dejavnikov, ki v kontekstu življenjskih poti vadečih  

opredeljujejo pomen joge. V tem smislu prvi pol predstavljajo tisti anketiranci, ki vadijo manj 

pogosto (npr. do dvakrat na teden). V to skupino se praviloma uvrščajo začetniki, za katere si 

lahko predstavljamo, da jim vadba joge pomeni eno izmed prostočasnih aktivnosti, ki bi jo 

lahko nadomestila tudi kakšna druga podobna vadba. Drugi pol predstavljajo tisti anketiranci, 

ki jogo vadijo zelo pogosto (npr. petkrat ali več na teden). V to skupino se praviloma uvrščajo 

dolgoletni praktiki, za katere se zdi, da je joga postala način življenja. Med obema poloma se 

nahajajo tisti posamezniki, ki vadijo srednje pogosto (npr. trikrat ali štirikrat na teden). Ti 

praktiki lahko vadbo joge po eni strani še vedno enačijo s prostočasnimi aktivnostmi. Hkrati 

pa se praksa že lahko začne prepletati z ostalimi področji posameznikovega življenja in začne 

na ta način vplivati na življenjsko pot posameznika. Grafična predstavitev pogostosti 

odgovorov je prikazana na sliki 3.6. 
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Anketno vprašanje številka 3: »Kako dolgo je ponavadi trajala vaša tipična vadba v obdobju 

zadnjih 12 mesecev?« 

Slika 3.7: Trajanje tipične vadbe 

 

Vir: Krajnik, lastna raziskava (2016) 

 

Rezultati raziskave so pokazali, da je dobra tretjina praktikov (37,2%) vadila eno uro ali manj. 

Več kot polovica (53,1%) anketirancev je odgovorila, da je njihova tipična vadba trajala med 
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programov vadbe tudi takrat, ko vadijo samostojno. Manj kot desetina (9,7%) anketirancev pa 
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moremo zavrniti, saj znaša tveganje 40,5%. Zato sklepamo, da trajanje tipične vadbe ni bilo 
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odvisno od dolžine staža. Grafična predstavitev pogostosti odgovorov je prikazana na sliki 

3.7. 

 

Anketno vprašanje številka 4: »Kako pogosto ste v zadnjih 12 mesecih izvajali sledeče 

prakse oziroma aktivnosti?« 

Slika 3.8: Najpogosteje izvajane prakse 

 

Vir: Krajnik, lastna raziskava (2016) 
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Pogostost izvajanja posameznih praks smo merili z lestvico: (1) Nikoli, (2) Redko (Manj kot 

enkrat na teden), (3) Občasno (Enkrat do dvakrat na teden), (4) Pogosto (Trikrat do štirikrat 

na teden) in (5) Zelo pogosto (Več kot štirikrat na teden). Povprečne vrednosti pogostosti 

izvajanja posameznih jogijskih praks so prikazane na sliki 3.8. Raziskava je pokazala, da so 

anketiranci najpogosteje izvajali tehnike telesnih drž (āsana), dihalne tehnike (prāṇāyāma) in 

tehnike koncentracije oziroma meditacije (dhāraṇā / dhyāna). Pogosto, oziroma zelo pogosto 

(trikrat ali večkrat na teden) je tehnike telesnih drž (āsana) izvajala dobra polovica (51,5%) 

anketirancev, dihalne tehnike (prāṇāyāma) dobra tretjina (38,1%), tehnike koncentracije 

oziroma meditacije (dhāraṇā / dhyāna) pa četrtina (25,2%) sodelujočih. Ostale prakse so 

anketiranci izvajali manj pogosto. Podrobni rezultati so prikazani v prilogi 4. 

  



Krajnik, Marjan. 2016. »Mednarodna razširjenost joge kot manifestacija globalnega trenda 

individualizacije.« Doktorska disertacija. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

76 

 

Anketno vprašanje številka 5: »Kje ste prvič slišali za jogo?« 

Slika 3.9: Najpogostejši prvi stiki z jogo 

 

Vir: Krajnik, lastna raziskava (2016) 
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televizija (5,4%), reklamni plakati (3,3%) ipd. Manj kot desetina (8,7%) odgovarjajočih pa je 

za jogo izvedela na druge načine; iz knjig, na različnih športnih in plesnih delavnicah, na 

potovanju v Indijo ipd. Nekateri sodelujoči pa se odgovora na zastavljeno vprašanje niti niso 

mogli spomniti. Grafična predstavitev pogostosti odgovorov je prikazana na sliki 3.9. 

 

Anketno vprašanje številka 6: »Kako ste začeli vaditi jogo?« 

Slika 3.10: Najpogostejši načini začetka vadbe 

 

 Vir: Krajnik, lastna raziskava (2016) 
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zaznamo povezavo z bolj tradicionalnimi interpretacijami joge. Po tradicionalnih učenjih se 

vadbe joge ne lotevamo sami, temveč pod vodstvom izkušenega učitelja, ki v tem smislu 

predstavlja eno izmed oblik organizirane vadbe. Joga namreč ni praksa, ki bi se nanašala 

samo na telesni ustroj posameznika, temveč deluje tudi na funkcije posameznikovega uma in 

duha. Zato je ustrezno vodstvo na tej poti nujno potrebno. V tem kontekstu zato ni 

presenetljivo, da je manjši del (7,3%) anketirancev začel vaditi s pomočjo profesionalnih 

učiteljev (3,8%), oziroma prijateljev ali znancev (3,5%). Obenem je tudi res, da nezanemarljiv 

delež (16,3%) predstavljajo tisti praktiki, ki so začeli jogo vaditi sami (11,5%) ali pa na 

kakšne druge načine (4,8%). Grafična predstavitev pogostosti odgovorov je prikazana na sliki 

3.10. 

 

Anketno vprašanje številka 7: »Ali poznate koga, ki jogo vadi samostojno? (Razlaga: 

Samostojno pomeni, da se posameznik/-ca ne udeležuje organiziranih oblik vadbe, različnih 

srečanj, ritualov ipd.).« 

Slika 3.11: Razmerje med institucionalizirano in neinstitucionalizirano vadbo 

 

 Vir: Krajnik, lastna raziskava (2016) 
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sorazmerna. To lahko pomeni, da so se začeli nekateri praktiki po določenem času bolj 

posvečati samostojni vadbi, oziroma izstopati iz organiziranih oblik vadbe. V konkretnem 

primeru sicer še posebej izstopa Avstrija, kjer je kar 93,3% vseh anketirancev poznalo vsaj 

eno osebo, ki je jogo vadila samostojno. Tako visok delež lahko hkrati tudi nakazuje, da je 

vadba joge v Avstriji bistveno manj institucionalizirana, kot v Sloveniji in v Italiji. Grafična 

predstavitev pogostosti odgovorov je prikazana na sliki 3.11. 

 

Anketno vprašanje številka 8: »Če ste na vprašanje številka 7 odgovorili z "Da", koliko 

takšnih posameznikov poznate?« 

Slika 3.12: Pogostost neinstitucionalizirane vadbe 

 

Vir: Krajnik, lastna raziskava (2016) 
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štiri take posameznike, slaba tretjina (30,2%) pa pet ali več takih posameznikov. Grafična 

predstavitev pogostosti odgovorov je prikazana na sliki 3.12. 

 

Anketno vprašanje številka 9: »Kako ste izvedeli za center / studio / šolo joge, ki jo trenutno 

obiskujete?« 

Slika 3.13: Najpogostejši viri informacij o joga centrih 

 

Vir: Krajnik, lastna raziskava (2016) 
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in 11,7% iz Avstrije). Dobra polovica (54,4%) vseh anketirancev je za jogo izvedela v okviru 

svojih družbenih mrež, ki jih v tem primeru predstavljajo prijatelji ali znanci (44,7%), člani 

družine (5,7%), šola (1,3%) in služba (2,7%). Dobra tretjina (34,4%) vadečih je za jogo 

izvedela iz tiskanih in elektronskih medijev, kot so revije in časopisi (1,7%), internet (26,7%), 

reklamni plakati (5,7%), radio (0,3%) ipd. 11,3% odgovarjajočih pa je za center joge, ki ga 

trenutno obiskujejo, izvedelo drugače; npr. center je v bližini doma, na festivalu joge, pri 

drugi organizirani vadbi ipd. Grafična predstavitev pogostosti odgovorov je prikazana na sliki 

3.13. 

 

Anketno vprašanje številka 10: »V koliko različnih centrih / studijih / šolah joge ste vadili 

do sedaj?« 

Slika 3.14: Prehajanje vadečih med različnimi joga centri 

 

Vir: Krajnik, lastna raziskava (2016) 
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staža vplivala na to, kako pogosto so vadeči prehajali med različnimi centri joge. Zato smo 

križali posamezne spremenljivke iz prvega in desetega anketnega vprašanja, ter za 

proučevanje razlik med skupinami uporabili hi-kvadrat test. Izidi testa so pokazali, da so 
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razlike med skupinami statistično značilne, saj znaša p=0,000 (priloga 4) pri α=0,05. V 

konkretnem primeru to pomeni, da so tisti sodelujoči, ki so v trenutku anketiranja imeli daljši 

staž, vadili v več različnih centrih. Ti rezultati kažejo, da je polje joge relativno diferencirano 

in lahko prehodno. Obenem pa se tudi nakazuje, da se prehajanje praktikov med različnimi 

centri po približno petih letih ustali. To lahko kaže na to, da vadba joge praktike na nek način 

ponovno ukoreninja v družbene strukture in jih povezuje s tradicijo. Zato se zdi, da lahko jogo 

v tem kontekstu opredelimo kot kulturno prakso, ki ima postmoderni značaj. Grafična 

predstavitev pogostosti odgovorov je prikazana na sliki 3.14. 

 

Anketno vprašanje številka 11: »Ali ste vi že koga navdušili za vadbo joge?« 

Slika 3.15: Vpliv družbenih mrež na širjenje joge 

 

Vir: Krajnik, lastna raziskava (2016) 
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sklepamo, da se podobni procesi odvijajo tudi v naslednjih generacijah. Te izsledke 

dopolnjujejo rezultati petega in devetega anketnega vprašanja. Zato menimo, da so družbene 

mreže v tem kontekstu ključnega pomena, saj s svojim vzvodjem spodbujajo povečevanje 

števila vadečih. Grafična predstavitev odgovorov je prikazana na sliki 3.15.  
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Anketno vprašanje številka 12: »Zakaj ste začeli vaditi jogo?« 

Slika 3.16: Ključni dejavniki za začetek vadbe 

 

 Vir: Krajnik, lastna raziskava (2016) 
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Anketno vprašanje smo zasnovali kot nabor, oziroma preglednico različnih dejavnikov, ki so 

jih anketiranci ocenjevali na lestvici: (1) Sploh ne drži, (2) Večinoma ne drži, (3) Niti-niti, (4) 

Večinoma drži in (5) Popolnoma drži. Povprečne vrednosti za posamezne dejavnike so 

prikazane na sliki 3.16. Raziskava je pokazala, da obstaja nekaj ključnih dejavnikov, zaradi 

katerih so se posamezniki začeli ukvarjati z jogo. Anketiranci so se za vadbo joge odločili
12

, 

da bi izboljšali splošno počutje (90,1%), prožnost telesa (84,6%) in fizično pripravljenost 

(83,9%).  Pomembni dejavniki za začetek vadbe so bili tudi osebni razvoj (79,2%), sprostitev 

(74,0%), zdravstvena preventiva (73,7%), obvladovanje stresa (72,1%), duhovni razvoj 

(68,3%), zdravstvena kurativa (56,0%), spremembe v življenju (52,2%), radovednost (30,5%), 

vključitev v družbo (8,8%) in ker je joga popularna (2,0%). Podrobni rezultati so prikazani v 

prilogi 4. 

 

Anketno vprašanje številka 13: »Ali je vadba joge izpolnila vaša začetna pričakovanja?« 

Slika 3.17: Začetna pričakovanja glede vadbe 

 

Vir: Krajnik, lastna raziskava (2016) 

                                                 

12
 Seštevek odgovorov »Večinoma drži« in »Popolnoma drži« za ponujene dejavnike. Podrobni rezultati so 

prikazani v prilogi 4. 
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Raziskava je pokazala, da so učinki vadbe pri polovici (50,2%) vseh anketirancev presegli 

začetna pričakovanja. Skoraj tretjina (28,3%) sodelujočih je ocenila, da je vadba joge 

popolnoma izpolnila njihova začetna pričakovanja. Slaba petina (18,2%) anketirancev pa je 

menila, da je vadba joge večinoma izpolnila njihova začetna pričakovanja. To pomeni, da se 

začetna pričakovanja niso izpolnila samo 3,3% sodelujočim. Zdi se, da ti rezultati v kontekstu 

mednarodnega širjenja joge kažejo na povezanost strukturne in akterske dimenzije 

individualizacije. Diskurz o jogi se je zaradi številnih organiziranih oblik vadbe, vzvodja 

družbenih mrež ter moči medijev razširil v širši družbeni prostor, zaradi česar je ta kulturna 

praksa v nekem obdobju postala del družbenega mainstreama. S tem se je v splošni populaciji 

povečala prepoznavnost prakse in izboljšalo poznavanje učinkov vadbe. To pomeni, da 

posamezniki v splošnem vedo, kakšni so tipični rezultati vadbe, ter z njimi povezani ključni 

dejavniki, ki vplivajo na odločitev o vstopu na polje joge. Grafična predstavitev pogostosti 

odgovorov je prikazana na sliki 3.17.  
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Anketno vprašanje številka 14: »Kaj vam joga pomeni danes?« 

Slika 3.18: Pomen joge za vadeče 

 

Vir: Krajnik, lastna raziskava (2016) 
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Anketno vprašanje smo zasnovali kot nabor oziroma preglednico različnih pomenov, ki so jih 

anketiranci ocenjevali na lestvici: (1) Sploh ne drži, (2) Večinoma ne drži, (3) Niti-niti, (4) 

Večinoma drži in (5) Popolnoma drži. Povprečne vrednosti za posamezne pomene so 

prikazane na sliki 3.14. Raziskava
13

 je pokazala, da je joga za sodelujoče predvsem praksa, ki 

izboljšuje splošno počutje (96,6%), prožnost telesa (93,6%) in pomaga obvladovati stres 

(90,6%). Poleg tega so anketiranci poročali, da vadba joge izboljšuje fizično pripravljenost 

(87,5%), sprošča (88,3%), deluje preventivno v zdravstvenem smislu (84,9%), podpira osebni 

razvoj (84,9%) in odpravlja zdravstvene težave (81,0%). Sodelujoči so tudi menili, da je joga 

praksa za nadaljnje raziskovanje (80,2%), duhovna pot (67,4%), način življenja (61,1%), 

druženje s podobno mislečimi (45,7%) in popularna vadba oziroma aktivnost (11,0%). 

Grafična predstavitev odgovorov je prikazana na sliki 3.18.  

                                                 

13
 Seštevek odgovorov »Večinoma drži« in »Popolnoma drži« za ponujene pomene. Podrobni rezultati so 

prikazani v prilogi 4. 



Krajnik, Marjan. 2016. »Mednarodna razširjenost joge kot manifestacija globalnega trenda 

individualizacije.« Doktorska disertacija. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

89 

 

Anketno vprašanje številka 15: »Na spodnji lestvici prosim ocenite, v kolikšni meri se 

strinjate s ponujenimi trditvami:« 

Slika 3.19: Vpliv vadbe na dinamični model telo-um-duh 

 

Vir: Krajnik, lastna raziskava (2016) 
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V okviru anketnega vprašanja smo oblikovali tri sklope trditev, s katerimi smo ugotavljali, 

kako je vadba joge vplivala na anketirance. Sklopi trditev so se nanašali na posamezne 

elemente dinamičnega modela telo-um-duh. Pri posameznih trditvah so sodelujoči ocenjevali 

v kolikšni meri se strinjajo s ponujenimi trditvami, oziroma so izbrali med: (1) Sploh se ne 

strinjam, (2) Večinoma se ne strinjam, (3) Niti-niti, (4) Večinoma se strinjam, ali (5) 

Popolnoma se strinjam. Povprečne vrednosti za posamezne trditve so prikazane na sliki 3.19, 

podrobni rezultati pa v prilogi 4. 

 

Prvi sklop trditev se je nanašal na fizične vidike dinamičnega modela telo-um-duh. 

Anketiranci so se večinoma ali popolnoma strinjali, da imajo zaradi vadbe joge bolj prožno 

telo (96,6% sodelujočih), se počutijo bolj zdravo (92,6% sodelujočih), so bolje fizično 

pripravljeni (91,1% sodelujočih) ter imajo bolj skladno razvito telo (75,5% sodelujočih). Iz 

močnega strinjanja sodelujočih lahko sklepamo, da je vadba joge vplivala na spremembe 

njihovih telesnih funkcij. 

 

Drugi sklop trditev se je nanašal na umske, oziroma duševne vidike dinamičnega modela telo-

um-duh. Anketiranci so se večinoma ali popolnoma strinjali, da zaradi vadbe joge lažje 

obvladujejo stres (88,5% sodelujočih), bolj jasno razmišljajo (78,8% sodelujočih), imajo 

močnejšo voljo (74,3% sodelujočih) ter bolje razumejo lastna čustva in čustva drugih (71,4% 

sodelujočih). Iz srednje močnega strinjanja sodelujočih lahko sklepamo, da je vadba joge 

vplivala na spremembe njihovih umskih funkcij. 

 

Tretji sklop trditev se je nanašal na duhovne, oziroma presežne vidike dinamičnega modela 

telo-um-duh. Anketiranci so se večinoma ali popolnoma strinjali, da so zaradi vadbe joge 

bolje povezani z notranjim virom moči (76,4% sodelujočih), so napredovali v duhovnem 

razvoju (69,2% sodelujočih), imajo močnejšo intuicijo (57,5% sodelujočih) ter da spoznavajo 

smisel življenja (55,3% sodelujočih). Iz zmernega strinjanja sodelujočih lahko sklepamo, da 

je vadba joge vplivala na spremembe njihovih duhovnih funkcij. 

 

Dodatno nas je zanimalo, če so razlike v dolžini staža in pogostosti vadbe vplivale na 

spremembe telesnih, umskih in duhovnih funkcij anketirancev. Zato smo izračunali 

povprečno stopnjo strinjanja s posameznimi trditvami iz petnajstega anketnega vprašanja ter 
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izvedli analizo variance glede na skupine iz prvega in drugega anketnega vprašanja. Metodo 

analize variance uporabljamo za proučevanje razlik med različnimi skupinami oziroma 

podskupinami. S to analizo preverimo, kakšna je varianca vsake posamezne podskupine v 

primerjavi z varianco celotne skupine. Nizka varianca v posameznih podskupinah in velika 

varianca v celotni skupini kaže na dvoje: (1) posamezne podskupine se med seboj ne 

prekrivajo značilno, (2) vsaka posamezna podskupina se drži tesno skupaj. Zato lahko ob 

določeni stopnji pomembnosti testa sklepamo, da med podskupinami obstajajo statistično 

značilne razlike (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005). 

 

Izidi anketiranja so pokazali (priloga 4), da so se anketiranci z daljšim stažem v povprečju 

bolj strinjali s trditvami, ki so se nanašale na spremembe v dinamičnem modelu telo-um-duh. 

Pri tem se je izkazalo, da so pri α=0,05 razlike v dolžini staža statistično značilne za skoraj 

vse ponujene trditve (p≤0,036), razen pri Zaradi vadbe joge je moje telo bolj prožno 

(p=0,255), Zaradi vadbe joge imam bolj skladno razvito telo (p=0,185) in Zaradi vadbe joge 

lažje obvladujem stres (p=0,101). Zato ničelne hipoteze, da med skupinami ne obstajajo 

statistično značilne razlike, zaradi relativno visokega tveganja (25,5%, 18,5% in 10,1%) pri 

omenjenih treh trditvah ne moremo zavrniti. V konkretnem primeru to pomeni, da so 

anketiranci prve učinke vadbe zaznali razmeroma hitro. Izkazalo se je namreč, da so 

pomembne spremembe v določenih telesnih in umskih funkcijah zaznali tudi tisti praktiki, ki 

so se z jogo ukvarjali manj kot eno leto. Pri anketirancih, ki so jogo vadili dlje kot eno leto, pa 

so bili učinki še bolj izraziti in so vključevali vse tri komponente trializma telo-um-duh.  

 

Izidi anketiranja so tudi pokazali (priloga 4), da so se anketiranci, ki so jogo vadili bolj 

pogosto, v povprečju bolj strinjali s ponujenimi trditvami. Pri tem se je izkazalo, da so razlike 

v pogostosti vadbe pri α=0,05 statistično značilne za skoraj vse ponujene trditve (p≤0,019), 

razen pri Zaradi vadbe joge je moje telo bolj prožno (p=0,215). Zato ničelne hipoteze, da med 

skupinami ne obstajajo statistično značilne razlike, zaradi relativno visokega tveganja (21,5%) 

pri tej trditvi ne moremo zavrniti. To pomeni, da so anketiranci zaznali, da je tudi manj 

pogosta vadba učinkovala na določene telesne funkcije vadečih. Učinki bolj pogoste vadbe pa 

so bili bolj izraziti in so poleg telesnih funkcij obsegali tudi umske in duhovne funkcije 

sodelujočih.  
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Anketno vprašanje številka 16: »Na spodnji lestvici prosim ocenite, v kolikšni meri se 

strinjate s ponujenimi trditvami:« 

Slika 3.20: Vpliv vadbe na življenjsko pot 

 

 Vir: Krajnik, lastna raziskava (2016) 
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V okviru anketnega vprašanja smo oblikovali dva sklopa trditev, s katerima smo ugotavljali, 

kako je ukvarjanje z jogo vplivalo na življenjske poti anketirancev. Pri posameznih trditvah so 

sodelujoči ocenjevali, v kolikšni meri se strinjajo s ponujenimi trditvami, oziroma so izbirali 

med: (1) Sploh se ne strinjam, (2) Večinoma se ne strinjam, (3) Niti-niti, (4) Večinoma se 

strinjam, ali (5) Popolnoma se strinjam. Povprečne vrednosti za posamezne trditve so 

prikazane na sliki 3.20, podrobni rezultati pa v prilogi 4.  

 

Prvi sklop trditev se je nanašal na življenjske zgodbe posameznikov. Anketiranci so se 

večinoma ali popolnoma strinjali, da so zaradi vadbe joge manj obremenjeni s prihodnostjo 

(63,3% sodelujočih), da je njihovo življenje bolj stabilno (62,4% sodelujočih), da se jim je 

spremenil potek življenja (59,5% sodelujočih), da jih zanimajo druge stvari, kot v preteklosti 

(57,9% sodelujočih) ter da so spremenili življenjske cilje (52,3% sodelujočih). Iz kombinacije 

zmernega in srednje močnega strinjanja lahko sklepamo, da so se učinki vadbe izrazili v 

spremenjenih življenjskih zgodbah anketirancev. 

 

Drugi sklop trditev se je nanašal na življenjske stile posameznikov. Anketiranci so se 

večinoma ali popolnoma strinjali, da si zaradi vadbe joge zase vzamejo več časa (73,0% 

sodelujočih), drugače preživljajo svoj prosti čas (66,9% sodelujočih), se bolj zdravo 

prehranjujejo (64,3% sodelujočih), se več ukvarjajo s športnimi aktivnostmi (37,9% 

sodelujočih), ter da so spremenili slog oblačenja (17,9% sodelujočih). Iz kombinacije 

zmernega in srednje močnega strinjanja lahko sklepamo, da so se učinki vadbe izrazili v 

spremenjenih življenjskih stilih anketirancev. 

 

Dodatno nas je zanimalo, če so razlike v dolžini staža in pogostosti vadbe vplivale na 

življenjske poti sodelujočih. Zato smo izračunali povprečno stopnjo strinjanja s posameznimi 

trditvami iz šestnajstega anketnega vprašanja ter izvedli analizo variance glede na skupine iz 

prvega in drugega anketnega vprašanja. Izidi anketiranja so pokazali (priloga 4), da so se 

anketiranci z daljšim stažem v povprečju bolj strinjali s ponujenimi trditvami. Pri tem se je 

izkazalo, da so razlike v številu let vadbe pri α=0,05 statistično značilne za skoraj vse 

ponujene trditve (p≤0,017), razen pri Zaradi vadbe joge si vzamem več časa zase (p=0,487) in 

Zaradi vadbe joge se bolj pogosto ukvarjam s športnimi aktivnostmi (p=0,194). Zato ničelne 

hipoteze, da med skupinami ne obstajajo statistično značilne razlike, zaradi relativno visokega 
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tveganja (48,7% in 19,4%) pri teh dveh trditvah ne moremo zavrniti. V kontekstu raziskave to 

pomeni, da so anketiranci prve učinke vadbe zaznali razmeroma hitro, saj so pomembne 

spremembe v življenjskih stilih opazili tudi tisti sodelujoči, ki so se z jogo ukvarjali manj kot 

eno leto. Pri anketirancih, ki so jogo vadili dlje kot eno leto, pa so bili učinki še bolj izraziti in 

so vključevali spremembe v življenjskih zgodbah in življenjskih stilih sodelujočih. 

 

Predstavljena interpretacija rezultatov sicer zahteva določeno mero previdnosti, saj kavzalnost 

lahko razumemo v ožji ali širši obliki. Ožje razumevanje kavzalnosti v tem primeru pomeni, 

da lahko že samo vadbo opredelimo kot eno izmed oblik športnega udejstvovanja oziroma čas 

zase. Rezultati raziskave se v tem smislu nanašajo sami nase, so vadbi inherentni, oziroma so 

hkrati vzrok in posledica. Širše razumevanje kavzalnosti se po drugi strani ne nanaša samo 

nase. Vadba joge je v tem kontekstu razumljena kot vzrok, zaradi katerega so se anketiranci 

začeli bolj pogosto ukvarjati še z drugimi aktivnostmi. 

 

Izidi anketiranja so tudi pokazali (priloga 4), da so se anketiranci, ki so jogo vadili bolj 

pogosto, v povprečju bolj strinjali s ponujenimi trditvami. Pri tem se je izkazalo, da so razlike 

v pogostosti vadbe pri α=0,05 statistično značilne za skoraj vse ponujene trditve (p=0,000), 

razen pri Zaradi vadbe joge se bolj pogosto ukvarjam s športnimi aktivnostmi (p=0,426). Zato 

ničelne hipoteze, da med skupinami ne obstajajo statistično značilne razlike, zaradi relativno 

visokega tveganja (42,6%) pri tej trditvi ne moremo zavrniti. Ti rezultati kažejo, da so 

anketiranci zaznali, da je tudi manj pogosta vadba učinkovala na določene elemente 

življenjskih stilov vadečih. Učinki bolj pogoste vadbe pa so bili bolj izraziti in so poleg 

življenjskih stilov obsegali tudi življenjske zgodbe sodelujočih. Predstavljeni rezultati sicer 

zahtevajo določeno mero previdnosti, saj velja podobno kot v predhodnem primeru. Ožja 

interpretacija kavzalnosti pomeni, da so lahko sodelujoči že samo vadbo joge razumeli kot 

eno izmed športnih aktivnosti, zato so rezultati raziskave hkrati vzrok in posledica. Širša 

interpretacija kavzalnosti pa se v tem primeru ne nanaša zgolj na vadbo samo, temveč 

vključuje tudi bolj pogosto ukvarjanje s športom. 
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 Anketno vprašanje številka 17: »Na spodnji lestvici prosim ocenite, v kolikšni meri se 

strinjate s ponujenimi trditvami:« 

Slika 3.21: Vpliv vadbe na refleksivne identitete 

 

Vir: Krajnik, lastna raziskava (2016) 
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V okviru anketnega vprašanja smo oblikovali dva sklopa trditev s katerima smo ugotavljali, 

kako je ukvarjanje z jogo vplivalo na refleksivne identitete anketrirancev. Pri posameznih 

trditvah so sodelujoči ocenjevali v kolikšni meri se strinjajo s ponujenimi trditvami, oziroma 

so izbirali med: (1) Sploh se ne strinjam, (2) Večinoma se ne strinjam, (3) Niti-niti, (4) 

Večinoma se strinjam, ali (5) Popolnoma se strinjam. Povprečne vrednosti za posamezne 

trditve so prikazane na sliki 3.21, podrobni rezultati pa v prilogi 4.  

 

Prvi sklop trditev se je nanašal na notranje identitete posameznikov. Anketiranci so se 

večinoma ali popolnoma strinjali, da zaradi vadbe joge bolje razumejo svoje močne in šibke 

točke (77,7% sodelujočih), da so spremenili svoj pogled na svet (57,5% sodelujočih), da jim 

harmonični odnosi z drugimi pomenijo več kot v preteklosti (50,8% sodelujočih), da jim 

materialne dobrine pomenijo manj kot v preteklosti (41,6% sodelujočih) ter da več razmišljajo 

o trenutnih družbenih dogajanjih (27,6% sodelujočih). Iz kombinacije zmernega in srednje 

močnega strinjanja lahko sklepamo, da so se učinki vadbe izrazili v spremenjenih notranjih 

identitetah anketirancev. 

 

Drugi sklop trditev se je nanašal na zunanje identitete posameznikov. Anketiranci so se 

večinoma ali popolnoma strinjali, da so zaradi vadbe joge bolj strpnih do drugih (63,7% 

sodelujočih), da bolj pogosto pomagajo drugim (42,9% sodelujočih), da jih drugi večkrat 

vprašajo za mnenje ali nasvet (33,9% sodelujočih), da se drugi do njih obnašajo drugače kot v 

preteklosti (29,6% sodelujočih), da se drugi z njimi družijo raje kot v preteklosti (15,8% 

sodelujočih). Iz zmernega strinjanja lahko sklepamo, da so se učinki vadbe izrazili v 

spremenjenih zunanjih identitetah anketirancev. 

 

Dodatno nas je zanimalo, če so razlike v dolžini staža in pogostosti vadbe vplivale na 

refleksivne identitete sodelujočih. Zato smo izračunali povprečno stopnjo strinjanja s 

posameznimi trditvami iz sedemnajstega anketnega vprašanja ter izvedli analizo variance 

glede na skupine iz prvega in drugega anketnega vprašanja. Izidi anketiranja so pokazali 

(priloga 4), da so se anketiranci z daljšim stažem v povprečju bolj strinjali s ponujenimi 

trditvami. Pri tem se je izkazalo, da so razlike v številu let vadbe pri α=0,05  statistično 

značilne za skoraj vse ponujene trditve (p≤0,040), razen pri Zaradi vadbe joge mi materialne 

dobrine pomenijo manj kot v pretekosti (p=0,136). Zato ničelne hipoteze, da med skupinami 
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ne obstajajo statistično značilne razlike, zaradi relativno visokega tveganja (13,6%) pri tej 

trditvi ne moremo zavrniti. Ti rezultati kažejo, da so anketiranci prve učinke vadbe opazili 

razmeroma hitro, saj so pomembne spremembe v notranjih identitetah opazili tudi tisti 

sodelujoči, ki so se z jogo ukvarjali manj kot eno leto. Pri anketirancih, ki so vadili jogo dlje 

kot eno leto, pa so bile spremembe še bolj izrazite in so vključevale tudi druge vidike 

refleksivnih identitet. 

 

Izidi anketiranja so pokazali (priloga 4), da so se anketiranci, ki so bolj pogosto vadili jogo, v 

povprečju bolj strinjali s ponujenimi trditvami. Pri tem se je izkazalo, da so razlike v 

pogostosti vadbe pri α=0,05 statistično značilne za skoraj vse ponujene trditve (p≤0,003), 

razen pri Zaradi vadbe joge mi harmonični odnosi z drugimi pomenijo več kot v preteklosti 

(p=0,510). Zato ničelne hipoteze, da med skupinami ne obstajajo statistično značilne razlike, 

pri tej ponujeni trditvi zaradi relativno visokega tveganja (51,0%) ne moremo zavrniti. V 

kontekstu raziskave to pomeni, da so anketiranci zaznali, da je tudi manj pogosta vadba 

učinkovala na določene elemente notranjih identitet sodelujočih. Učinki bolj pogoste vadbe pa 

so bili bolj izraziti in so poleg notranjih identitet obsegali tudi zunanje identitete sodelujočih. 

 

3.2 Kvalitativni del raziskave 

 

Miles in Huberman (1994) pravita, da lahko s podatki, ki izvirajo iz kvalitativnega 

raziskovanja, bistveno izboljšamo kakovost izsledkov raziskovalnega dela. Te podatke 

namreč lahko uporabimo tako za oblikovanje in testiranje hipotez, kot tudi za dopolnjevanje 

in verifikacijo podatkov, ki izvirajo iz kvantitativnega raziskovanja. Oziroma kot pravi Yow 

(2005), prednost kvalitativne metodologije je zlasti v tem, da pri proučevanju fenomenov 

nismo omejeni z nespremenljivim instrumentom, kar nam omogoča raziskovalno prožnost. 

Hammersley in Atkinson (2007) v tem kontekstu dodajata, da je uporaba kvalitativne 

metodologije še posebej primerna v okviru družboslovnih raziskav. Kot raziskovalci namreč 

neizogibno vplivamo na proučevane fenomene, ti pa neizogibno vplivajo na nas. Z drugimi 

besedami to pomeni, da smo raziskovalci in proučevani fenomeni del iste družbene realnosti. 

Ta pa ni nikoli statična, temveč vedno prožna in gnetljiva. Zato za celovito obravnavo 

družbenih fenomenov potrebujemo tako metodologijo, ki jo lahko prilagajamo danim 

razmeram. 
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V kvalitativnem delu raziskave smo izvedli dva niza poglobljenih intervjujev. Pridobljene 

podatke in informacije smo analizirali ročno in z namensko programsko opremo NVivo. S 

prvim nizom intervjujev, ki smo jih izvedli na začetku raziskave, smo se dobro seznanili s 

širšim področjem dela. Obseg projekta smo kasneje primerno zožili in določili ključne 

usmeritve nadaljnjega raziskovanja. Z drugim nizom poglobljenih intervjujev smo dodatno 

verificirali izsledke kvantitativnega dela raziskave ter dopolnili konceptualni okvir 

mednarodne širitve joge. 

 

Izvedba kvalitativnega dela raziskave je deloma odstopala od prvotnega načrta. Za izvedbo 

drugega niza poglobljenih intervjujev smo najprej načrtovali vzorčenje z metodo snežne kepe. 

Po zaključku kvantitativnega dela raziskave pa smo ugotovili, da smo prišli v stik z zadostnim 

številom dobro obveščenih posameznikov, ki so bili primerni za sodelovanje v drugem nizu 

poglobljenih intervjujev. Zato smo menili, da je za ta del raziskave bolj smiselno oblikovati 

namenski vzorec. 

 

3.2.1 Metode zbiranja podatkov 

 

V kvalitativnem delu raziskave smo primarne raziskovalne podatke pridobivali s pomočjo 

ustnih virov. Portelli (2004) in Kvale (2006) pravita, da je uporaba poglobljenih intervjujev 

primerna predvsem takrat, kadar želimo od informantov pridobiti informacije subjektivne 

narave, oziroma njihovo interpretacijo določenega fenomena. Metodološka prednost 

poglobljenih intervjujev se kaže zlasti v tem, da moramo vnaprej pripraviti načrt poteka, 

vodilne teme in konkretna vprašanja, kar pogovorom daje določeno strukturo. Po drugi strani 

pa se lahko od vnaprej pripravljene strukture in vsebine tudi odmaknemo, kar nam omogoča 

raziskovanje novih sledi in tem, ki vzniknejo v procesu intervjujanja (Berg 2001; Bernard 

2006). 

 

Prvi niz intervjujev smo izvedli v marcu in aprilu 2014. Vsem intervjuancem smo zastavili 

dvajset standardnih vprašanj, ki smo jih glede na potek posameznih pogovorov ustrezno 

nadgrajevali. Drugi niz poglobljenih intervjujev smo izvedli med julijem in septembrom 2015. 

Za vse intervjuance smo pripravili devet vodilnih tem, ki smo jih med posameznimi pogovori 

ustrezno nadgrajevali. Za oba niza intervjujev smo oblikovali protokola, ki sta vsebovala 
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uvod, osrednji del z vodilnimi temami in konkretnimi vprašanji, ter zaključek. Protokol za 

prvi niz intervjujev smo pripravili v slovenščini, ker so bili v namenski vzorec vključeni samo 

dobro obveščeni posamezniki iz Slovenije. Protokol za drugi niz intervjujev smo pripravili v 

slovenščini in angleščini. Slovenski protokol smo uporabili pri intervjujih z informanti iz 

Slovenije, angleškega pa pri intervjujih z informanti iz Italije in Avstrije. Vse intervjuje smo 

posneli na digitalni diktafon in jih kasneje dobesedno prepisali. Ustreznost vsakega prepisa 

smo dodatno preverili tako, da smo še enkrat poslušali posneto gradivo in hkrati preverjali 

transkripte. Vsem informantom smo zagotovili anonimnost, zato smo v transkriptih njihova 

imena in priimke nadomestili s psevdonimi. 

 

3.2.2 Opredelitev vzorca 

 

V kvalitativnem delu raziskave smo oblikovali dva namenska vzorca. Za začetek projekta, ko 

smo se seznanjali s širšim področjem dela in določali ključne usmeritve nadaljnjega 

raziskovanja, smo oblikovali prvi namenski vzorec. Drugi namenski vzorec smo oblikovali za 

raziskovanje različnih tem in vprašanj, ki so vzniknila v predhodnem kvantitativnem delu 

raziskave. Za tehniko namenskega vzorčenja v splošnem velja, da je uporabna v začetnih 

fazah raziskav, oziroma kadar imamo otežen dostop do proučevane populacije (Bernard 

2006). Tehnika namenskega vzorčenja nam namreč omogoča, da v vzorec vključimo tiste 

informante, do katerih imamo dostop, ter hkrati dobro poznajo raziskovano področje (Berg 

2001). Zadnje je v kvalitativnih raziskavah ključnega pomena, saj nam omogoča poglobljeno 

proučevanje fenomenov (Tratnik 2002). 

 

Marshall et al. (2013) pravijo, da je koncept saturacije pomemben element pri določanju 

velikosti vzorca intervjujev. V splošnem velja, da neustrezno veliki vzorci lahko pomembno 

vplivajo na kakovost izsledkov raziskav. S premajhnimi vzorci namreč ne dobimo vseh 

relevantnih informacij o določenem fenomenu, zato so lahko končni sklepi pomanjkljivi. 

Preveliki vzorci po drugi strani predstavljajo resen izziv, ko izvajamo intervjuje, oziroma ko 

analiziramo ter interpretiramo obsežne nabore podatkov. V tem kontekstu naj bi za singularno 

študijo primera zadostovalo med petnajst in trideset intervjujev. Guest, Bunce in Johnson 

(2006) v povezavi s tem pravijo, da lahko s praktičnega vidika o saturaciji govorimo takrat, 

kadar vsak dodatni intervju prinese malo ali nič dodatnih informacij. V empiričnih raziskavah 
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se to lahko zgodi relativno hitro, oziroma že po nekaj pogovorih. Pri metodološki analizi 

svoje raziskave so namreč ugotovili, da so 92% vseh kod definirali po prvih dvanajstih 

intervjujih. Vsi nadaljnji intervjuji so h kakovosti končnega rezultata prispevali relativno 

malo. Zato se v takih primerih zastavlja vprašanje o smiselnosti obsežnih vzorcev, saj z nizko 

dodano vrednostjo dodatnih intervjujev težko upravičimo dodaten vložek časa, dela in 

finančnih sredstev. Za fenomenološke študije homogenih skupin v tem kontekstu velja, da 

empirično saturacijo lahko dosežemo že pri manj kot petnajstih intervjujih. 

 

V konkretni raziskavi smo izvedli dva niza poglobljenih intervjujev, pri čemer smo za vsak 

niz oblikovali ločen namenski vzorec. V prvem nizu smo izvedli intervjuje s štirimi ključnimi 

informanti iz Slovenije. V vzorec smo vključili začetnike in dolgoletne praktike, oziroma 

učitelje joge. V drugem nizu  smo izvedli deset poglobljenih intervjujev z enajstimi dobro 

obveščenimi posamezniki (štirje iz Slovenije, pet iz Italije in dva iz Avstrije). V ta vzorec smo 

vključili dolgoletne praktike, oziroma učitelje joge. Skupaj smo torej izvedli petnajst 

poglobljenih intervjujev, pri čemer je najdaljši intervju trajal 54 minut, najkrajši pa 16 minut. 

 

3.2.3 Metode obdelave podatkov 

 

Transkripte intervjujev smo obdelali z metodo analize vsebine, za kar smo uporabili 

namensko programsko opremo NVivo 10
14

 za programsko okolje Windows. Zhang in 

Wildemuth (2005) pravita, da je uporaba metode kvalitativne analize vsebine primerna takrat, 

kadar želimo iz nestrukturiranih podatkov izluščiti ključne teme, ki v nadaljevanju omogočajo 

bogat opis in interpretacijo določenega fenomena. Hsieh in Shannon (2005) ločita 

konvencionalno, usmerjeno in sumativno izpeljanko te metode. Zaradi zasnove 

raziskovalnega načrta smo se odločili za uporabo usmerjene kvalitativne analize vsebine. Ta 

izpeljanka metode nam namreč omogoča, da predhodno zasnovane teorije ali konceptualne 

okvire na sistematičen način preverimo in dopolnimo.  

 

Analiza prvega niza poglobljenih intervjujev je bila usmerjena induktivno. Izvedli smo jo v 

eksploratorni fazi raziskave (Bernard 2006). To nam je omogočilo, da smo dopolnili začetna 

                                                 

14
 V podjetju QSR International (qsrinternational.com 2015) pravijo, da je NVivo 10 programska 

oprema, ki podpira različne raziskovalne pristope, oziroma kvalitativno analizo nestrukturiranih 

podatkov. 
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spoznanja, ki smo jih pridobili pri pregledu literature in sekundarnih virov. Obenem nam je 

omenjena analiza omogočila, da smo na začetku projekta bolj jasno določili obseg in ključne 

teme nadaljnjega raziskovanja. Analiza drugega niza poglobljenih intervjujev je bila 

usmerjena deduktivno. Z njo smo preverjali in dopolnjevali študijski konceptualni okvir. Pri 

analizi obeh nizov intervjujev smo se osredotočili predvsem na razumevanje globljega 

pomena tekstovnega gradiva (Berg 2001). Večino (sedem) intervjujev v drugem nizu smo 

namreč izvedli v angleščini, ki ni materni jezik intervjuancev in spraševalca. Zato smo se 

morali zaradi omenjenih jezikovnih okoliščin nasloniti na kontekstualno razumevanje, 

oziroma na iskanje globljega pomena pridobljenih informacij. 

 

S procesnega vidika smo smiselno sledili napotkom za kvalitativno analizo podatkov (Miles 

in Huberman 1994; Bernard 2006). Korpus, ki smo ga testirali, so sestavljale raziskovalne 

hipoteze in konceptualni okvir mednarodne širitve joge. Kodiranje poglobljenih intervjujev 

smo izvedli v štirih korakih: (1) na podlagi raziskovalnih izhodišč smo definirali začetne 

kode, (2) v transkriptih smo označili tekst, ki se nam je zdel pomemben, (3) začetne kode smo 

aplicirali na označeni tekst, (4) za označeni tekst, na katerega ni bilo mogoče aplicirati 

začetnih kod, pa smo oblikovali nove kode (Hsieh in Shannon 2005). Posamezne kode smo 

smiselno združili v kategorije, te pa v teme. Za kode in kategorije smo v korpusu poglobljenih 

intervjujev izbrali vzorčne navedbe, ter jih prikazali v relacijskem diagramu. 

 

Na podlagi izhodišč raziskave smo oblikovali 19 začetnih kod. Med analizo smo 3 začetne 

kode preoblikovali, da so bolje ustrezale vsebini transkriptov. Poleg tega smo med analizo 

gradiva identificirali 12 dodatnih kod. V skupnem smo torej na analizirani tekst aplicirali 31 

kod, ki smo jih združili v 9 kategorij, te pa v 4 teme. 

 

Ugotovitve, ki smo jih izpeljali iz analize poglobljenih intervjujev, so predstavljene v 

naslednjih podpoglavjih. Z metodološkega in tehničnega vidika smo smiselno upoštevali 

napotke za oblikovanje in predstavitev rezultatov kvalitativnega raziskovanja (Bernard 2006). 

Za lažje branje in razumevanje vsebine smo citate iz dobesednih prepisov posnetega materiala 

jezikovno in slogovno očistili, ter jih vključili v telo besedila. Poleg tega smo v poročilu 

anonimizirali osebne podatke informantov. To pomeni, da smo za avtorje citatov namesto 
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imen, priimkov ali psevdonimov uporabili generična poimenovanja, kot so na primer 

anketiranka, informant, sodelujoči ipd. 

 

3.2.4 Temeljne ugotovitve 

 

V raziskavi smo izvedli dva niza poglobljenih intervjujev, v katerih je sodelovalo petnajst 

posameznikov. V prvem nizu smo intervjuali štiri ključne informante iz Slovenije. Na podlagi 

pridobljenih informacij smo določili ključne usmeritve nadaljnjega raziskovanja. V drugem 

nizu smo izvedli deset poglobljenih intervjujev, v katerih je sodelovalo enajst dobro 

obveščenih posameznikov (osem iz Slovenije, pet iz Italije in dva iz Avstrije). S pridobljenimi 

informacijami smo dodatno testirali raziskovalne hipoteze ter verificirali in dopolnili študijski 

konceptualni okvir. 

 

Saturiranost posameznih kod smo spremljali od začetka drugega niza intervjujev. Rezultati so 

pokazali, da smo po štirih intervjujih dosegli 89,5% saturacijo začetnih kod in 66,7% 

saturacijo vzniklih kod. Po osmih intervjujih smo dosegli empirično saturacijo začetnih kod in 

91,7% saturacijo vzniklih kod. Po devetih intervjujih smo empirično saturacijo dosegli tudi 

pri vzniklih kodah. To pomeni, da v desetem in enajstem intervjuju nismo pridobili 

informacij, ki bi dodatno pojasnjevale proučevani fenomen. Relativno majhno število 

intervjujev, s katerimi smo dosegli empirično saturacijo začetnih in vzniklih kod, je bilo 

pričakovano. Intervjuje smo namreč izvedli v okviru relativno homogene skupine 

informantov, kjer je smiselno pričakovati hitro saturacijo kod (Guest, Bunce in Johnson 2006; 

Marshall et al. 2013). Poleg tega smo za obdelavo podatkov izbrali metodo usmerjene 

kvalitativne analize vsebine. Logika te metode je sledeča: (1) v prvem koraku testiramo 

predhodno zasnovane teorije ali konceptualne okvire, (2) v drugem koraku sledi 

dopolnjevanje omenjenih raziskovalnih izhodišč (Hsieh in Shannon 2005). To pomeni, da je 

smiselno pričakovati relativno hitro saturacijo začetnih kod in relativno nizko število vzniklih 

kod, kadar uporabljamo omenjeno metodo. 

 

V kvantitativnem delu raziskave smo ugotovili, da pri vadbi joge znatno prevladujejo ženske. 

V konkretni študijski populacije je bilo teh 83,6%, moških pa 16,4%. Zato smo menili, da bi 

bilo podobno razmerje med spoloma smiselno ohraniti tudi v namenskih vzorcih, ki smo jih 
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oblikovali za izvedbo intervjujev. V obeh nizih intervjujev je tako sodelovalo deset žensk 

(66,7%) žensk in pet moških (33,3%). Grafična predstavitev spolne strukture intervjuancev je 

prikazana na sliki 3.22. 

 

Slika 3.22: Spolna struktura intervjuancev 

 

Vir: Krajnik, lastna raziskava (2016) 

 

Pri starostni strukturi intervjuancev se je izkazalo podobno, kot pri spolni strukturi 

intervjuancev. V konkretni študijski populaciji kvantitativnega dela raziskave je več kot 

polovica (58,0%) vseh praktikov spadala v starostne skupine med 31 in 45 leti. Mlajši od teh 

so predstavljali 17,9%, starejši pa 24,1% študijske populacije. Na osnovi rezultatov obeh 

nizov intervjujev smo ugotovili, da je v starostne skupine med 31 in 45 leti spadalo enajst 

(73,3%) intervjuancev. Mlajša od teh je bila ena (6,7%) intervjuanka, starejši pa trije (20,0%) 

sodelujoči. Razporeditev starostnih skupin v obeh nizih intervjujev ni enakomerna, temveč je 

pomaknjena v smer starejših starostnih skupin. Take rezultate smo pričakovali, saj je v 

intervjujih sodelovalo trinajst (86,7%) dolgoletnih praktikov oziroma učiteljev joge. Samo 

dva (13,3%) intervjuanca pa sta z vadbo začela nekaj mesecev pred intervjujem. Grafična 

predstavitev starostne strukture intervjuancev je prikazana na sliki 3.23. 
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Slika 3.23: Starostna struktura intervjuancev 

 

Vir: Krajnik, lastna raziskava (2016) 

 

Slika 3.24 prikazuje izobrazbeno strukturo intervjuancev. Rezultati obeh nizov intervjujev so 

pokazali, da je imelo deset (66,7%) sodelujočih dokončamo terciarno izobrazbo, ter pet 

(33,3%) sodelujočih dokončano sekundarno izobrazbo. Intervjuancev, ki bi imeli dokončano 

primarno izobrazbo ali manj, v omenjenih dveh vzorcih ni bilo. Izobrazbena struktura 

intervjuancev je torej precej podobna stanju v  kvantitativnemu delu raziskave, kjer je imelo 

skoraj tri četrtine (74,4%) anketirancev dokončano terciarno izobrazbo, 21,9% posameznikov 

dokončano sekundarno izobrazbo in zgolj 3,7% posameznikov dokončano primarno 

izobrazbo ali manj. 
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Slika 3.24: Izobrazbena struktura intervjuancev 

 

Vir: Krajnik, lastna raziskava (2016) 

 

V kvantitativnem delu raziskave smo ugotovili, da dobra polovica (54,2%) anketirancev 

prihaja iz Slovenije, dobra tretjina (35,4%) iz Italije in desetina (10,4%) iz Avstrije. Zato smo 

menili, da bi bilo podobno razmerje med sodelujočimi iz treh držav smiselno ohraniti tudi v 

namenskih vzorcih, ki smo jih oblikovali za izvedbo intervjujev. V obeh nizih intervjujev je 

tako sodelovalo osem (53,4%) posameznikov iz Slovenije, pet (33,3%) posameznikov iz 

Italije in dva (13,3%) posameznika iz Avstrije. Grafična predstavitev porazdelitve 

anketirancev glede na državo bivanja je prikazana na sliki 3.25. 
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Slika 3.25: Struktura intervjuancev po državah 

 

Vir: Krajnik, lastna raziskava (2016) 

 

V kvalitativnem delu raziskave smo izvedli dva niza poglobljenih intervjujev. Ključne 

usmeritve nadaljnjega raziskovanja smo določili na osnovi informacij iz prvega niza 

intervjujev. Z informacijami, ki smo jih pridobili v drugem nizu intervjujev, pa smo dodatno 

testirali nekatere raziskovalne hipoteze, ter verificirali in dopolnili začetni konceptualni okvir. 

V informacijah drugega niza intervjujev smo identificirali  štiri ključne teme: (1) vadba joge 

vodi v osebno transformacijo, (2) vadba joge spreminja življenjske poti, (3) vadba joge 

spreminja refleksivne identitete, (4) joga je večdimenzionalna kulturna praksa. Dva relacijska 

diagrama (tabela 3.2 in tabela 3.3) te štiri teme prikazujeta v kontekstu pripadajočih kategorij, 

kod in vzorčnih navedb. Interpretacija vsebine in podrobnejši izsledki pa so predstavljeni v 

naslednjih podpoglavjih.  
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Tabela 3.2: Relacijski diagram tem, kategorij, kod in vzorčnih navedb – 1/2 

Teme Kategorije Kode Vzorčne navedbe 

Vadba joge 

vodi v osebno 

transformacijo 

Mojstrenje 

telesa 
 

»Pride do popolnoma drugačnega zavedanja 

telesa.« 

 Bolj prožno telo »Opaziš telesne spremembe, prožnost telesa.« 

 
Boljša fizična 

pripravljenost 

»Zaradi vadbe joge sem bolje fizično 

pripravljen.« 

 

Občutek boljšega 

zdravja in 

fizičnega počutja 

»Vadeči bolje spijo, se bolje počutijo in imajo 

več energije.« 

Mojstrenje 

uma 
 

»Ko nate pritiska življenje, se osredotočiš na 

svoj dih, um in telo. S tem lahko dosežeš zelo 

umirjeno stanje uma.« 

 
Obvladovanje 

težavnih situacij 

»Ne želiš si več pobegniti stran od težav. 

Ostaneš tam, se z njimi soočiš in greš skozi to.« 

 Bolj jasne misli »Postaneš bolj osredotočen.« 

 Samoobvladovanje 

»Lažje prepoznaš stres oziroma ga obvladaš. Ali 

se odmakneš, ali pa malo predihaš, pa gre. Nisi 

več tako napet.« 

Mojstrenje 

duha 
 

»Lahko se povežem s svojim notranjim jazom, s 

svojo dušo.« 

 
Povezanost s 

samim seboj 

»Prideš v stik s samim seboj, malo spucaš svoja 

okna od znotraj.« 

 Nove dimenzije 
»Obstaja notranji prostor, notranji svet duhovne 

narave, ki je zelo resničen.« 

 Duhovni razvoj 
»Joga je osvobajanje od vsega tistega, kar nam 

onemogoča biti to, kar v resnici smo.« 

Povezanost 

uma, telesa in 

duha 

 

»Spremeni se povezava med umom in telesom.« 

»Vadeči skozi telo spoznavajo sebe in potem 

pride tudi duhovna komponenta.« 

Pričakovanje 

sprememb 
 

»Večino ljudi spremembe presenetijo, ker ne 

mislijo, da lahko joga na tak način vpliva na 

njihova življenja.« 

Vadba joge 

spreminja 

življenjske 

poti 

Zasuki v 

življenjski 

zgodbi 

 
»Zelo pogosto se zgodi, da vadeči zamenjajo 

službo, ker začutijo negativne vplive okolice.« 

 Nove orientacije 

»Imela sem samo dve izbiri. Lahko si zatisnem 

oči, ali pa si priznam, da se je spremenila moja 

percepcija in hočem biti veganka.« 

 Novi cilji 
»Odločila sem se, da je to moje življenje in da 

se bom popolnoma posvetila jogi.« 

Sprememba 

življenjskega 

stila 

 »Življenje postane bolj enostavno.« 

 
Spremenjene 

navade 

»Prva stvar je bila, da sem postala 

vegetarijanka.« 

 Nazaj k naravi 

»Ljudje jogo verjetno vadijo zato, ker iščejo 

načine za bolj naraven odnos do telesa, uma in 

življenja.« 

Vir: Krajnik, lastna raziskava (2016) 
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Tabela 3.3: Relacijski diagram tem, kategorij, kod in vzorčnih navedb – 2/2 

Teme Kategorije Kode Vzorčne navedbe 

Vadba joge 

spreminja 

refleksivne 

identitete 

Spremembe 

notranjih 

identitet 

 »Moj mož je čisto drug, odkar hodi na jogo.« 

 
Spremenjen pogled 

na svet 

»Pripravi te do tega, da začneš razmišljati 

drugače. Stvari vidiš v drugačni luči.« 

 Osebnostni razvoj 
»Če prakse joge uporabljamo pravilno, so zelo 

dobro orodje za naš lasten osebnostni razvoj.« 

 Nove vrednote 
»Trudim se, da bi v okolici pustil čim manjši 

pečat nasilja.« 

Spremembe 

zunanjih 

identitet 

 

»Mogoče celo zamenjaš prijatelje, ker v jogijski 

skupnosti najdeš nove, ki jih zanimajo iste stvari 

kot tebe.« 

 
Drugačni odnosi z 

okolico 
»Manj se prepirajo.« 

 Odziv okolice 

»Odvisno kako odprta je okolica. Koliko so 

ljudje pripravljeni sprejeti, da tebi nekaj veliko 

pomeni in da boš zaradi tega manj časa 

namenjal njim.« 

 Vpliv na okolico 

»Vadba joge ne vpliva samo na onega 

posameznika, ampak se bo zelo verjetno 

poznalo tudi ožji ali celo širši okolici.« 

Joga je 

večdimenzion-

alna kulturna 

praksa 

Perspektive 

posameznikov 
 »Zame je joga stanje uravnoteženosti.« 

 Vstop na polje joge 
»Ko sem začela vaditi jogo, sem bila stara 20, 

21 let. Z jogo sem odrasla.« 

 

Začetna 

pričakovanja 

vadečih 

»Nekateri ljudje pridejo z določenimi 

pričakovanji. Ker imajo na primer bolečine, 

kronično bolezen, so pod hudim stresom ali si 

želijo sprememb.« 

 
Pomen joge za 

vadeče 

»Kadarkoli rečem joga, nikoli ne mislim na 

fizične vidike, filozofijo, religijo ali nekaj 

indijskega. Mislim na način obstajanja.« 

Družbeni 

vidiki joge 
 

»Joga bo vedno našla ustrezna orodja, da se bo 

lahko integrirala v trendovske družbene tokove.« 

 
Mainstream 

kulturna praksa 

»Popularen je ta zunanji ovoj joge. To, kar lepo 

izgleda.« 

 
Joga je postala 

posel 
»A je joga postala posel?« »Ja! Zagotovo!« 

 Joga je zatočišče 

»Danes izgubljamo stik sami s sabo, z našim 

obstajanjem, z našim življenjem in z naravo.« 

»Zato so ljudje začeli iskati nekaj povsem 

drugačnega.« 

 
Joga je duhovna 

praksa 

»Vsakdo potrebuje duhovno življenje in mislim, 

da ga nekaj najdemo v jogi.« 

 Prevlada žensk »Razmerje je 20/80 ali pa 25/75 v korist žensk.« 

 
Joga, zdravje in 

kult telesa 

»Jogo je po eni strani posvojila fitnes 

industrija.« 

 Integralna praksa »Pri jogi se soočiš s samim seboj.« 

Vir: Krajnik, lastna raziskava (2016) 
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3.2.4.1 Vadba joge vodi v osebno transformacijo 

 

To temo podpirajo podatki iz devetih začetnih kod in dveh kod, ki sta vzniknili med procesom 

obdelave podatkov. Začetne kode smo združili v tri kategorije, vznikli kodi pa sta s temo 

povezani samostojno. Sodelujoči so menili, da vadba joge pri skoraj vseh praktikih vodi v 

osebno transformacijo oziroma povzroča spremembe v dinamičnem modelu telo-um-duh. Ena 

izmed intervjuank je v tem kontekstu dejala: »Tisti, ki vadijo, čutijo, da se je nekaj 

spremenilo, da je drugačna energija in da imajo v sebi drugačen občutek.« 

 

Prve rezultate, ki se ponavadi pokažejo predvsem na telesni ravni, je možno opaziti kmalu po 

začetku vadbe. Nekateri sodelujoči so poročali, da je spremembe možno opaziti že v prvih 

dneh vadbe. Več pa jih je trdilo, da je spremembe  možno opaziti, ko od začetka vadbe 

preteče od nekaj mesecev do približno dveh let. Oziroma, kot je rekla ena izmed intervjuank: 

»Ljudje nek učinek dobijo zelo hitro. Zato se tudi vrnejo, oziroma zato tudi hodijo na vadbo.« 

Pri tem sta ključnega pomena pogostost in raznovrstnost vadbe. Pri manj pogosti vadbi, kar je 

npr. manj kot trikrat tedensko, so spremembe počasnejše in bolj površinske. Bolj pogosta 

vadba, npr. skoraj vsak dan ali tudi večkrat na dan, po drugi strani povzroča hitrejše in bolj 

globoke spremembe. Podobno je več sodelujočih menilo tudi glede raznovrstnosti vadbe. 

Osebna transformacija bo hitrejša in bolj globoka, kadar posamezniki v vadbo vključijo več 

različnih praks joge.  

 

Za proces osebne transformacije se zdi, da je sestavljen iz dveh izmenjujočih se faz; majhnih 

postopnih sprememb in hitrih prelomnih sprememb. Ena izmed intervjuank je povedala: 

»Joga ti lahko nekaj spremeni zelo hitro, potem pa nekaj časa ne.« Drug intervjuanec je dodal: 

»Osebna transformacija je dolga pot, po kateri napredujemo z majhnimi koraki.« V tem 

kontekstu je več sodelujočih omenilo, da je velika večina praktikov zelo presenečena, ko se 

zavejo vseh sprememb. Ena izmed intervjuank je dejala: »Ljudje so zelo presenečeni, ko 

opazijo, kako so se notranje spremenili. Presenečeni so predvsem zaradi tega, ker si je težko 

predstavljati, da se posameznik lahko tako spremeni zgolj z vadbo telesnih postavitev in 

gibov.« Več sodelujočih je ob tem tudi izpostavilo, da je miselna naravnanost ključnega 

pomena za proces osebne transformacije. Tisti posamezniki, ki imeli jasna pričakovanja in 

cilje, so težje ozaveščali pričakovane in spremljajoče učinke vadbe, kot drugi vadeči. 
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Oziroma, kot je povedala ena izmed intervjuank: »Spremembe se zgodijo popolnoma 

naravno,« pretirano intelektualiziranje pa je kvečjemu v breme. 

 

Več sodelujočih je omenilo, da se prve spremembe ponavadi pokažejo na telesni ravni. Te 

spremembe se nanašajo na različne modalnosti telesa, zdravja in splošnega počutja 

posameznikov. Kot je rekla ena izmed anketirank: »Telo se v določenem trenutku odpre, ter 

postane čisto, prožno in močno.« Druga je dodala: »Spremeni se dojemanje lastnega telesa. 

Bolje ga čutiš, bolje razumeš potrebe svojega telesa, spremeni se okus hrane, zaznavanje 

vonjav in drugega; vse zaradi boljše povezanosti s svojim telesom.« Poleg tega je več 

sodelujočih poročalo, da vadba joge ugodno vpliva na kakovost spanja, splošno in fizično 

počutje ter izboljšanje različnih bolezenskih stanj. 

 

Poleg sprememb na telesni ravni, vadba joge deluje tudi na um, ki sicer predstavlja drugi 

vidik trializma telo-um-duh. Več sodelujočih je poročalo, da so učinki vadbe povezani 

predvsem z boljšim obvladovanjem težavnih situacij, bolj jasnim razmišljanjem in lažjim 

samoobvladovanjem. Ena izmed intervjuank je na primer dejala: »Vsi se v življenju soočamo 

s težavami. Toda ti si tam, in zmoreš ostati v tisti napetosti, ter si ne želiš več pobegniti. 

Ostaneš tam, se soočiš s težavami in greš skupaj s svojimi strahovi in šibkostjo skozi to. In 

veš, da boš zmogel.« Druga anketiranka je dodala: »Ko nate pritiska življenje, se osredotočiš 

na svoj dih, um in telo. S tem lahko dosežeš zelo umirjeno stanje uma.« Tretja je dopolnila: 

»Lažje prepoznaš stres, oziroma ga obvladaš. Ali se odmakneš, ali pa malo predihaš, pa gre. 

Nisi več tako napet.« Poleg tega je več sodelujočih poročalo, da vadba joge ugodno vpliva na 

sposobnost koncentracije, večjo umirjenost, občutek notranjega zadovoljstva in bolj pozitiven 

odnos do zunanjega sveta. 

 

Več sodelujočih je omenilo, da vadba joge vpliva na duhovne vidike, oziroma transcendentne 

dimenzije posameznikovega obstoja. Ena izmed anketirank je na primer povedala: »Stik s 

sabo je vedno tudi stik z Absolutnim.« Več sodelujočih je v tem kontekstu govorilo tudi o 

zelo konkretnih osebnih notranjih izkušnjah. Kot je rekel eden izmed intervjuancev: »Obstaja 

notranji prostor, notranji svet duhovne narave, ki je zelo resničen. Ta notranji prostor ni samo 

konstrukt, temveč je nekaj resničnega in konkretnega, nekaj kar lahko odkrivamo in 

izkušamo.« Več intervjuancev je v povezavi s tem navajalo različne duhovne vidike, kot so 
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občutek notranje osvoboditve, stik z notranjim jazom, stik s svojo dušo, občutek povezanosti 

z naravo in vsem obstojem, hvaležno sprejemanje trenutnega stanja in podobno. Oziroma, kot 

je plastično opisala ena izmed anketirank: »Če govorim zase, prideš v stik s samim sabo, malo 

spucaš svoja okna od znotraj.« 

 

Kot kažejo rezultati, vadba joge v kontekstu globalnega trenda individualizacije deluje 

izrazito blažilno in deloma tudi kontradiktorno. Blažilni učinki vadbe se kažejo predvsem v 

povezavi s telesnimi in umskimi vidiki posameznika. Na teh področjih vadba joge blaži 

negativne posledice, ki jih s sabo nosi globalni trend individualizacije. Zato je joga predvsem 

praksa, ki v sodobni družbi, prežeti z latentnim strahom, stresom in tveganjem, ugodno vpliva 

na telesno in mentalno zdravje vadečih. Sodelujoči so namreč poročali, da vadba joge ugodno 

vpliva na splošno in fizično počutje, zmanjšanje stresa, izboljšanje različnih bolezenskih stanj, 

boljše obvladovanje težavnih situacij, bolj jasno razmišljanje ipd. 

 

Kontradiktorni učinki vadbe joge so po drugi strani povezani predvsem z duhovnimi vidiki, 

oziroma transcendentnimi dimenzijami posameznikovega obstoja. V obdobju različnih 

modernosti, ko v družbi prevladuje kombinirana paradigma filozofije materializma ter 

racionalno-kritičnega uma se je izkazalo, da vadba joge prinaša ravno nasprotne učinke. 

Praksa namreč vadečim prinaša konkretne notranje izkušnje, ki povzročajo spremembe, 

zapolnjujejo notranjo praznino, ter povečujejo zanimanje za duhovnost. Intervjuanci so v tem 

kontekstu poročali o različnih prvoosebnih izkustvih, ki so presegala domeno materialnega, 

oziroma so se nanašale na področje transcendentnega. Več sodelujočih je v povezavi s tem 

poročalo o različnih duhovnih doživetjih, kot so občutek notranje osvoboditve, stik z 

notranjim jazom, stik s svojo dušo, občutek povezanosti z naravo, občutek povezanosti z 

vsem obstojem in podobno. 

 

3.2.4.2 Vadba joge spreminja življenjske poti 

 

To temo podpirajo podatki iz štirih začetnih kod, ki smo jih združili v dve kategoriji. Vsi 

sodelujoči so menili, da vadba joge spreminja življenjske poti. Te spremembe se prvenstveno 

nanašajo na spremenjene življenjske stile in zasuke v življenjskih zgodbah posameznikov. 
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Oziroma, kot je rekla ena izmed intervjuank: »Zaradi joge se v življenju spremenijo 

prioritete.« 

 

O zasukih življenjskih zgodb govorimo takrat, kadar zaznamo preteklo spreminjanje 

življenjskih orientacij in ciljev posameznikov. Te spremembe so praktičnega značaja, saj se 

nanašajo na vsakdanje življenje posameznikov. Ena izmed intervjuank je dejala: »Zelo 

pogosto se zgodi, da vadeči zamenjajo službo, ker začutijo negativne vplive okolice.« Več 

sodelujočih je poročalo o spremenjenem odnosu do materialnih dobrin in trendovskih 

izdelkov. Eden izmed anketirancev je dejal: »V preteklosti sem imel rad lepa oblačila, dobro 

obutev in posedoval veliko materialnih dobrin. Danes te stvari zame niso več pomembne. Bolj 

pomembno se mi zdi, da znam živeti skromno.« Druga anketiranka je omenila spremembo 

dnevnega ritma: »Prej si nisem nikoli mislila, da bi lahko vstajala zgodaj zjutraj. Danes pa 

skoraj vsak dan vstanem ob 4:45 ali 5:00 zjutraj, in to je zame najbolj običajna stvar.« Poleg 

tega je več sodelujočih poročalo, da je vadba joge pri posameznikih povečala zanimanje za 

branje literature s tega področja, sodelovanje pri raznih skupinskih dogodkih povezanih z jogo 

ter za ukvarjanje s športom. 

 

Več sodelujočih je omenilo, da vadba joge spreminja življenjske stile posameznikov. Te 

spremembe se najmočneje odražajo v spremenjenih navadah in vračanju k bolj naravnemu 

načinu življenju. Ena izmed prvih sprememb, ki se zgodijo v tem kontekstu, je spremenjen 

odnos do hrane. Ta se kaže predvsem v drugačnih prehranjevalnih vzorcih in različnih vrstah 

vegetarijanstva. Ena izmed intervjuank je dejala: »Prva stvar je bila, da sem postala 

vegetarijanka.« Drugi anketiranec je dodal: »Potrebuješ manj hrane. Preden sem začel z 

vadbo, sem jedel veliko testenin in drugih stvari. Sedaj pa imam raje bolj uravnoteženo 

prehrano. Poleg tega sem prenehal jesti meso. Ne vem zakaj, kar zgodilo se je. Čeprav nisem 

idealist.« Tretja anketiranka je dopolnila: »Z vadbo joge razstrupiš telo in se počutiš očiščeno. 

Zato tudi prenehaš jesti kar vse, kar ti pride pod roke, hitro hrano in podobno.« Poleg tega je 

več sodelujočih poročalo, da vadba joge vpliva na opuščanje nezdravih življenjskih navad, kot 

sta kajenje in prekomerno uživanje alkohola. Ena izmed anketirank je omenila tudi 

spremenjene spalne navade: »Če spiš takrat, ko je čas za to, bo tvoja vadba boljša. Čeprav se 

tega držiš zaradi vadbe, bo ugodno vplivalo tudi na ostale vidike tvojega življenja.« Eden 

izmed anketirancev je poročal o spremenjenem odnosu do narave: »Ljudje verjetno jogo 
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vadijo zato, ker iščejo načine za bolj naraven odnos do telesa, uma in življenja. Mislim, da 

trenutni družbeni sistem od ljudi zahteva preveč.« V sklepni fazi je mogoče opaziti, da vadba 

joge pri nekaterih posameznikih pripelje do popolne transformacije življenjske poti. Kot je 

rekla intevjuanka, ki je profesionalna učiteljica joge: »Joga zame ni full time job, ampak res 

lifestyle. Kar pomeni, da zjutraj, ko se zbudim in si umijem zobe, naredim svoje pranayame in 

meditacijo, ter začnem potem delati naprej.« Druga intervjuanka je dodala: »Vidiš, da se tvoje 

življenje spremeni zelo naravno, ko teden za tednom, mesec za mesecem in leto za letom 

raziskuješ to prakso. Zato so stvari, ki jih počneš v življenju, pravzaprav rezultat te prakse. 

Joga s tem postane zelo pomembna stvar, ki ima lahko celo najvišjo prioriteto v življenju 

posameznika.« 

 

Na podlagi predstavljenih rezultatov se zdi, da se učinki vadbe joge izražajo skozi nastavke 

globalnega trenda individualizacije, oziroma različnih modernosti. V realnosti sodobnega 

časa, ko posamezniki morajo sami managerirati svojo življenjsko pot, ko se povečuje 

izbirnost vsebin, ko so dane možnosti za oblikovanje identitet in ko raste ekonomska 

neodvisnost posameznikov se namreč šele ustvarjajo pravi pogoji za mednarodno širitev joge. 

Brez te infrastrukturne podlage bi bilo spreminjanje življenjskih poti precej težje, kar bi 

verjetno vplivalo tudi na hitrost mednarodnega širjenja joge. Za preteklo spreminjanje 

življenjskih orientacij in ciljev, ter za spremenjene navade praktikov sicer lahko pravilno 

sklepamo, da so rezultat vadbe joge. Vendar pa bi bili ti rezultati brez osnovnih družbenih 

nastavkov verjetno precej manj izraziti. Obenem se zdi, da joga vis-a-vis globalnega trenda 

individualizacije deluje tudi delno kontradiktorno. Ta praksa namreč posameznike ponovno 

ukoreninja v družbene strukture, ki jih z institucionalnim okoljem, družbenimi mrežami in 

različnimi jogijskimi skupnostmi ustvarja sama. S tem so posamezniki vsaj začasno vključeni 

v določene družbene strukture, ki njihovim življenjskim potem dajejo določeno stabilnost in 

smer. 

 

3.2.4.3 Vadba joge spreminja refleksivne identitete 

 

To temo podpirajo podatki iz šestih začetnih kod, ki smo jih združili v dve kategoriji. Vsi 

sodelujoči so poročali, da vadba joge spreminja refleksivne identitete posameznikov. Koncept 

refleksivnih identitet predstavljata dve medsebojno povezani domeni; notranje in zunanje 
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identitete. Notranje identitete v praktičnem smislu predstavljajo temeljno naravo 

posameznika, oziroma njegove osebne lastnosti, cilje in vrednote. Zunanje identitete pa v tem 

kontekstu opredelimo kot posameznikove družbene vloge ter njegove odnose z drugimi 

posamezniki in skupinami.    

 

Vsi sodelujoči so poročali, da vadba joge vpliva na spreminjanje notranjih identitet vadečih. 

Te spremembe se v praktičnem smislu kažejo kot spremenjen pogled na svet, ter drugačno 

razumevanje življenja in realnosti. Ena izmed intervjuank je dejala: »Ljudje si med seboj 

izmenjujejo izkušnje in ugotavljajo, da so postali drugačni. Da so stvari začeli gledati, 

razumeti in interpertirati drugače.« Drugi anketiranec je dodal: »Ko danes vidim in opazujem 

probleme, izgledajo tako preprosti. Ti problemi niso več moji, niso več v meni, tako kot so 

bili nekoč. To razumevanje ti da joga.« Več sodelujočih je poročalo, da vadba joge pozitivno 

vpliva na osebnostni razvoj in spremenjene osebnostne lastnosti posameznikov. Praktiki, ki 

vadijo jogo, postanejo bolj potrpežljivi, samozavestni, umirjeni, sočutni, ter bolj prijazni do 

sebe in drugih. Ti posamezniki so tudi bolj zadovoljni s sabo in s svojim življenjem, so prožni 

v razmišljanju in odprtega duha, se znajo zazreti vase in samoizprašati, ter se lažje 

spoprijemajo s težkimi situacijami. Oziroma, kot je rekla ena izmed anketirank: »Zaradi 

vadbe joge so pri meni do izraza prišle moje pristne osebnostne lastnosti. Ne tisto, kar je od 

mene pričakovala okolica.« Hkrati se zdi, da vadba joge pozitivno vpliva na sposobnost 

refleksivnega razmišljanja o svetu in svoji vlogi v njem. Eden izmed anketirancev je dejal: »V 

današnjem času je pomembno vedeti, da če želiš nekaj spremeniti, moraš najprej začeti s 

spreminjanjem sebe in ne okolice. Spremeniti je potrebno sebe, da bi postal boljši človek, 

boljša oseba.« Drugi se je vprašal: »Kaj so določene kvalitete, ki jih jaz lahko dam družbi? A 

lahko vzamem svojo jogo dol z blazine? A je kaj joge v tem, da razmišljam, kako bi pomagal 

ljudem, ki so brez službe in tako naprej?«       

 

Več sodelujočih je poročalo, da vadba joge vpliva na spreminjanje zunanjih identitet vadečih. 

Te spremembe se kažejo v spremenjenih odnosih, ki jih imajo posamezniki z okolico in so 

povezani tudi z notranjimi identitetami posameznikov. Ena izmed intervjuank je dejala: 

»Odnos z drugimi pokaže, kakšen odnos imaš s samim sabo. Do druge osebe se boš namreč 

obnašal podobno, kot do samega sebe.« V tem smislu je več sodelujočih omenjalo, da praktiki 

v splošnem postanejo bolj tolerantni do svoje okolice, oziroma so njihova vedenja manj 
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konfliktna. Hkrati se začne spreminjati tudi struktura njihovih družbenih mrež. Številni 

praktiki namreč začnejo sklepati nova in opuščati stara prijateljstva, ter začnejo aktivno 

delovati v jogijski skupnosti. Zdi se tudi, da praktiki zaradi okrepljenega refleksivnega 

razmišljanja postanejo v odnosih z drugimi bolj premišljeni. Manj se namreč začnejo 

obremenjevati z družbenimi normami in bolj delujejo v skladu s svojimi notranjimi 

identitetami. V tem kontekstu je več sodelujočih poročalo, da so bili odzivi okolice tako 

pozitivni, kot tudi negativni. Kot je rekla ena izmed anketirank: »Odvisno kako odprta je 

okolica. Koliko so ljudje pripravljeni sprejeti, da tebi nekaj veliko pomeni in da boš zaradi 

tega manj časa namenjal njim.« To pomeni, da vadba joge posredno vpliva tudi na življenja 

tistih, ki ne vadijo. Oziroma, kot je dejala ena izmed intervjuank: »Vidi se, da okolica zelo 

jasno vidi razliko, če nekdo dela jogo. Kar pomeni, da vadba ne vpliva samo na onega 

posameznika, ampak se bo zelo verjetno poznalo tudi ožji ali celo širši okolici.« 

 

Predstavljeni rezultati kažejo, da vadba joge v kontekstu globalnega trenda individualizacije 

deluje hkrati pozitivno in tudi kontradiktorno. Pozitivni učinki joge se nanašajo predvsem na 

odklonskost stališč in vedenj, ki jih posamezniku vsiljuje globalni trend individualizacije. 

Vadba joge namreč v času zmanjšane družbene solidarnosti in prevladujočega individualizma, 

prevrednoti temeljno naravo, vrednote in cilje nezainteresiranega, skeptičnega in odtujenega 

posameznika. S tem posameznika ponovno humanizira in socializira. V praktičnem smislu to 

pomeni, da praktiki postanejo bolj potrpežljivi, samozavestni, umirjeni, sočutni in bolj 

tolerantni. Humanizacija in socializacija posameznika pri tem delujeta kot proti trend 

individualizacije. Sestavni del procesa transformacije refleksivnih identitet je namreč tudi 

prevpraševanje etike in morale, ter iskanje smisla in sakralizacija življenja; tako na 

individualni, kot tudi na družbeni ravni. Pri čemer seveda ne moremo zavrniti možnosti, da je 

vadba joge za nekatere posameznike lahko tudi bolj ali manj subtilna oblika kulturnega 

gledališča, v katerem ti zaradi mnogoterih razlogov oblikujejo svoje refleksivne identitete. 

 

3.2.4.4 Joga je večdimenzionalna kulturna praksa 

 

To temo podpirajo podatki iz desetih kod, ki so vzniknile med potekom obdelave podatkov. 

Omenjene kode smo kasneje združili v dve kategoriji. Vsi sodelujoči so poročali, da ima joga 

značaj globalne subkulture, ki se manifestira kot večdimenzionalna kulturna praksa. Ena 
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izmed anketirank je dejala: »Prva stvar je, da bodo nekateri že čisto na začetku nehali z jogo, 

ko jim boš ti nekaj razlagal o ahimsi in santoshi. Pa čeprav so to neka splošna življenjska 

načela. Ali pa če jim boš razlagal o vegetarijanstvu... ali pa že samo petje manter, nekoga bo 

to odvrnilo in bo šel.« V tem kontekstu se zdi, da je transformacija centralni motiv, ki 

opredeljuje jogo kot večdimenzionalno kulturno prakso. Ne samo, da vadba joge vodi v 

osebno transformacijo in spremembe življenjskih poti ter refleksivnih identitet posameznikov, 

temveč je lahko joga koristno orodje za tiste posameznike, ki že gredo skozi določene 

spremembe. Ena izmed intervjuank je poročala: »Veliko ljudi pride na jogo, ko gredo skozi 

transformacijo. Na primer, ko gredo skozi težka obdobja, ko menjajo službo ali so v 

ločitvenem postopku. Takrat namreč iščejo nekaj, kar jim daje oporo, varnost.« 

 

Nasploh se zdi, da se posamezniki odločijo za vadbo joge zaradi mnogoterih dejavnikov. Kot 

je dejal eden izmed intervjuancev: »Ljudje pridejo na jogo iz zelo različnih vzrokov. Lahko bi 

rekli, da če se sto ljudi odloči za vadbo joge, pridejo na jogo iz stotih različnih vzrokov.« Ob 

pripoznavanju razlik v motivaciji posameznikov je različne vzroke za začetek vadbe vendarle 

možno združiti v nekaj ključnih dejavnikov. Več sodelujočih je tako poročalo, da se 

posamezniki odločijo za vadbo joge, ker bi radi izboljšali prožnost telesa, zmanjšali stres, 

povečali sposobnost osredotočanja, izboljšali zdravstveno stanje, zaradi osebne in duhovne 

rasti, nekateri pa začnejo vaditi iz čiste radovednosti. Kljub temu, da lahko identificiramo 

različne motivacijske dejavnike, ki posameznike pripeljejo na polje joge, je več sodelujočih 

poročalo, da so rezultati vadbe zelo podobni. Ena izmed intervjuank je dejala: »Rezultati 

vadbe so na koncu skoraj enaki. Zato je vseeno zakaj si začel. Za večino tistih, ki so ostali in 

vadijo redno, je rezultat zelo podoben.« V tem kontekstu lahko jogo opredelimo kot praktično 

pot, ki izpopolnjuje življenja posameznikov. Oziroma, kot je rekla ena izmed intervjuank: 

»Kadarkoli rečem joga, nikoli ne mislim na fizične vidike, filozofijo, religijo ali nekaj 

indijskega. Mislim na način obstajanja.« Druga anketiranka je dodala: »Joga je način 

razmišljanja in življenja; da to sprejemaš in delaš z veseljem, da je to telesna vadba, ki ti nudi 

zadovoljstvo in neko duhovno umiritev. Nekaj, kar te naredi boljšega in ti da občutek, da s 

tem lahko prispevaš k boljšemu svetu.« 

 

Več sodelujočih je poročalo, da je joga integralna praksa, ki se dotika različnih vidikov 

človekovega bivanja in obstajanja. Ena izmed intervjuank je rekla: »Če vadiš hatha jogo, 



Krajnik, Marjan. 2016. »Mednarodna razširjenost joge kot manifestacija globalnega trenda 

individualizacije.« Doktorska disertacija. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

117 

 

dobiš telovadbo. Hkrati pa nekaj storiš tudi za svoje notranje ravnovesje in za svojo dušo. 

Tako da je to v bistvu celotna oskrba telesa, v 90 minutah.« Oziroma, kot je dodala druga 

anketiranka: »Pri jogi se soočiš s samim seboj. Delaš s svojim dihom, vidiš kje so tvoje meje 

in zase skrbiš na prijeten način. Zaradi tega čutiš, da si močnejši v glavi in tudi telesno. 

Pravzaprav so vse stvari, ki se pri tem zgodijo na telesni ravni, samo stranski učinek vadbe.« 

Zato ni presentljivo, da je več sodelujočih poročalo, da lahko jogo obravnavamo kot duhovno 

prakso, v kateri se prepleta veliko različnih tradicij. Eden izmed intervjuancev je dejal: 

»Vsakdo potrebuje duhovno življenje in mislim, da ga nekaj najdemo v jogi.« Druga 

intervjuanka je dodala: »Ljudje iščejo višji smisel. Zato postajajo joga in ostale nerazložljive 

stvari vedno bolj popularne.« Naslednja intervjuanka je zaključila: »Mislim, da je prava 

duhovnost tista, kjer se človek počuti eno s samim seboj. Ne da je raztreščen na tristo 

koščkov. In če to najdete, je to največ vredno in je ljudem good enough. Se ne obremenjujejo 

več s tem, kaj so brali in kaj so slišali.« V povezavi s tem je več sodelujočih poročalo, da jogo 

lahko interpretiramo kot zatočišče za sodobnega, odtujenega, moralno in duhovno 

izpraznjenega ter prestrašenega posameznika, ki se v nestabilnih časih muči z bivanjem in 

obstajanjem v vedno hitrejši in kompleksnejši družbi. Ena intervjuanka je začela: »Danes 

izgubljamo stik sami s sabo, z našim obstajanjem, z našim življenjem in z naravo,« ter 

zaključila: »Zato so ljudje začeli iskati nekaj povsem drugačnega.« Drug intervjuanec je 

dodal: »Ljudje zavestno čutijo, da nekaj ni v redu. Danes je svet, ljudje so zelo... vse je 

prehitro,« in dopolnil: »Vsepovsod je prisoten strah. Strah pred prihodnostjo, strah za delo, 

strah za družino, strah za vse, strah za zdravje. Verjetno lahko z jogo najdemo novo pot, da 

postanemo bolj uravnovešeni.« 

 

Po poročanju več sodelujočih lahko v kontekstu joge prepoznamo močan diskurz o zdravju in 

kultu telesa. Ta diskurz ni samo popačil učenj klasične joge, kot lahko večkrat zasledimo v 

sodobni kritiki, temveč je praksam telesnih položajev dodal novo kakovost. Ena izmed 

intervjuank je rekla: »Eno je kult telesa zaradi estetike, drugo je kult telesa v imenu zdravja. 

Nekateri ljudje se zaradi tega tudi lotijo joge. Ker si obetajo, da bo njihovo telo bolj estetsko 

ali da bodo bolje obvladovali telo, da bodo boljši v športu. Ali da bodo bolje obvladovali telo 

v smislu zdravstvenih razlogov. Ker družba pričakuje, da boš zdrav. Ker če nisi, si že malo 

porinjen na socialni rob.« Intervjuanec je dodal: »Fitnes industrija je ugotovila, da joga 

privlači velik krog ljudi. Temu primerno je vadbo na nek način naredila za svojo. Za to, 
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kolikor danes vemo o telesnih nastavitvah, se lahko na nek način zahvalimo tej fitnes 

industriji.« Obenem je sodobna spoznanja o praksah telesnih položajev primerjal s stanjem 

pred približno štirimi desetletji: »Nobenega znanja anatomije ni bilo tu zadaj.« V povezavi s 

tem se zdi, da je joga postala tudi posel. Kot je poročalo več sodelujočih, se komercialna plat 

joge kaže na več ravneh. Izobraževanja za učitelje joge postajajo bolj standardizirana in 

formalizirana. Zaradi velikega povpraševanja nastajajo nove oblike vadbe, ki velikokrat 

delujejo v okviru tržnih znamk in licenciranih vadb. V obliki joga vikendov, joga počitnic, 

konferenc o jogi itd., je svoje dodala industrija prostega časa. Dnevno se pojavljajo novi 

izdelki, kot so oblačila za jogo, blazine za jogo, nakit, revije o jogi ipd. Sodobno povezavo 

posla in joge je plastično opisal  eden izmed intervjuancev: »Konec koncev ti prodajamo, 

kako s petimi asanami proti glavobolu, kako dobiti boljšega partnerja, pa kako do boljšega 

seksa.«     

 

Na podlagi predstavljenega lahko ugotovimo, da je joga večdimenzionalna kulturna praksa. 

Ne samo to, več sodelujočih je poročalo, da ima joga v današnjem času značilnosti 

mainstream kulturne prakse, v kateri prevladujejo ženske. Razmerje vadečih se namreč giblje 

nekje med 70/30 in 90/10 v korist žensk. Kakor navaja več sodelujočih, je razlogov za to 

nesorazmerje več; t.j. predsodki družbe, socialno ozadje, primež tradicije, nepoznavanje 

vsebine prakse, sodobne rekonstrukcije prakse ipd. Eden izmed intervjuancev je dejal: »Žensk 

je več ravno zaradi tega, ker je joga, kakor jo je pojedel zahod, postala skupinska vadba in 

skupinska vadba je bolj v naravi žensk kot moških. Moški gredo raje bolj na te individualne 

zadeve: fitnes, tek in podobno.« V tej povezavi prednjači hatha joga, ki se bolj usmerja na 

fizične vidike vadbe. Ena izmed intervjuank je začela: »Popularen je ta zunanji ovoj joge. To, 

kar lepo izgleda,« in zaključila: »Ta taktilnost, vizualnost, ki pa obljublja neko notranje 

zadovoljstvo, srečo, razumevanje, pa verjetno tudi suha telesa. V tej logiki je joga postala 

popularna.« Kot je omenilo nekaj sodelujočih, je popularizacija joge proces, ki se je začel 

takrat, ko se je praksa začela prenašati iz Indije v zahodno kulturno-geografsko območje. 

Tradicionalna jogijska učenja so se namreč takrat začela spreminjati in prilagajati novemu 

kulturnemu in družbenemu miljeju, kar je zaradi prepletanja in medsebojnega delovanja 

medijev, marketinga, novih oblik vadbe in raznih globalnih družbenih trendov predvsem v 

zadnjih nekaj desetletjih privedlo do popularizacije joge. Ena izmed intervjuank je dejala: 

«Več ljudi danes ponuja zahodno obliko joge. To so krajše, 60 minutne ali 75 minutne vadbe, 
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ki so lahko dostopne.« Druga je dodala: »Zdaj je malo popularno, da si malo vzhodnjaški. 

Marsikdo se loti joge tudi zaradi tega, ker jim je to zanimivo: 'Uau, jaz bom zdaj del tega, jaz 

bom ful in, zdaj bom pa malo drugačen.'« Tretji intervjuanec je začel: »Fitnes industrija. 

Plehkost,« in nadaljeval: »Pomanjkanje osnovnih vrednot, to o čemer govori Mahabharata... 

to je tisto, kar je krivo za razvoj fitnes industrije. To je krivo za to, da je joga postala 

mainstream. Danes je kul, pač, biti ali imeti. Imeti je ful pomembnejša komponenta od biti, 

marsikje. In temu primerno, kaj bom pridobil, če bom vadil jogo? To je osnovno vprašanje.«  

 

3.3 Verifikacija konceptualnega okvira 

 

Na podlagi teoretičnih izhodišč smo na začetku raziskovalnega dela oblikovali konceptualni 

okvir mednarodne širitve joge v kontekstu globalnega trenda individualizacije. S tem smo 

operacionalizirali ključne koncepte in ideje proučevanega fenomena, ter prikazali povezave 

med navedenimi elementi. Konceptualni okvir smo v tem smislu uporabljali kot orodje, s 

katerim smo v smiselno celoto povezali različna predhodna spoznanja in s tem usmerjali 

nadaljnje raziskovalne aktivnosti. 

 

V konceptualnem okviru (slika 2.2.) smo pokazali, da na proces mednarodne širitve joge 

vplivajo številni dejavniki, ki jih lahko združimo v štiri ključne elemente: (1) strukturna 

dimenzija globalnega trenda individualizacije, (2) akterska dimenzija globalnega trenda 

individualizacije, (3) kvantitativna širitev joge, (4) kvalitativna širitev joge. Prva dva elementa 

procesa se nanašata na polje globalnega trenda individualizacije, druga dva pa na dve 

modalnosti širitve joge. Pri tem je pomembno vedeti, da se ključni elementi in dejavniki 

konceptualnega okvira med seboj tesno prepletajo. 

 

Za verifikacijo konceptualnega okvira smo na začetku raziskovalnega dela oblikovali pet 

hipotez. Omenjene hipoteze smo testirali s pomočjo podatkov, ki smo jih zbrali s 

poglobljenimi intervjuji in s spletnim anketiranjem. Analiza primarnih raziskovalnih podatkov 

je pokazala, da bi bilo začetni konceptualni model smiselno dopolniti, kar smo storili v 

zaključku projekta.  
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3.3.1 Rezultati testiranja hipotez 

 

Raziskovalne hipoteze smo oblikovali na podlagi ciljev, namena in izhodišč projekta. V 

okviru kvantitativnega in kvalitativnega dela raziskave smo zbrali in analizirali zadostno 

količino podatkov, da smo lahko testirali omenjene hipoteze. V tabeli 3.4 so prikazane ključne 

odločitve, ki smo jih sprejeli po zaključku testiranja hipotez. Podrobnejša utemeljitev sprejetih 

odločitev pa je prikazana v odstavkih, ki sledijo. 

 

Tabela 3.4: Zbirna tabela testiranih hipotez 

Vir: Krajnik, lastna raziskava (2016) 

 

Hipoteza 1: Večina posameznikov se je z jogo začela ukvarjati v okviru organiziranih oblik 

vadbe. 

 

V kvantitativnem delu raziskave smo hipotezo preverjali s šestim anketnim vprašanjem (Kako 

ste začeli vaditi jogo?). Rezultati raziskave so pokazali, da je več kot tri četrtine (76,4%) vseh 

anketirancev začelo vaditi jogo v okviru organiziranih oblik vadbe. Tako visok delež lahko 

pojasnjujemo s strukturno dimenzijo individualizacije, oziroma z diferenciranjem in širjenjem 

družbenih prostorov, kar se kaže predvsem kot vedno večja izbirnost vsebin. V konkretnem 

primeru to pomeni, da posamezniki lahko izbirajo iz široke ponudbe različnih vadb, ki jih 

ponuja trg joge. Hkrati je potrebno omeniti, da je manjši del (7,3%) anketirancev začel vaditi 

s pomočjo profesionalnih učiteljev (3,8%) oziroma prijateljev ali znancev (3,5%). Menimo, da 

Hipoteza 
Izsledki kvantitativne 

raziskave 

Izsledki kvalitativne 

raziskave 

Status 

hipoteze 

H1 Hipotezo potrjujejo / Potrjena 

H2 Hipotezo potrjujejo / Potrjena 

H3 Hipotezo potrjujejo Hipotezo potrjujejo Potrjena 

H4 Hipotezo potrjujejo Hipotezo potrjujejo Potrjena 

H5 Hipotezo potrjujejo Hipotezo potrjujejo Potrjena 
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tako vadbo tudi lahko uvrstimo med organizirane oblike, zato so tisti posamezniki, ki so z 

vadbo začeli izven organiziranih oblik v izraziti manjšini (16,3%).  

 

Sklep: hipotezo 1 na podlagi predstavljenih rezultatov potrdimo. 

 

Hipoteza 2: Večina posameznikov se je za vstop na polje joge odločila na podlagi zgolj nekaj 

ključnih dejavnikov. 

 

V kvantitativnem delu raziskave smo hipotezo preverjali z dvanajstim anketnim vprašanjem 

(Zakaj ste začeli vaditi jogo?). Rezultati raziskave so pokazali, da obstaja nekaj ključnih 

dejavnikov, zaradi katerih so se posamezniki odločili, da bodo začeli vaditi jogo. Anketiranci 

so se na primer za vadbo joge odločili
15

, da bi izboljšali splošno počutje (90,1% sodelujočih), 

prožnost telesa (84,6% sodelujočih) in fizično pripravljenost (83,9% sodelujočih).  Pomembni 

dejavniki za začetek vadbe so bili tudi osebni razvoj (79,2% sodelujočih), sprostitev (74,0% 

sodelujočih), zdravstvena preventiva (73,7% sodelujočih), obvladovanje stresa (72,1% 

sodelujočih), duhovni razvoj (68,3% sodelujočih), zdravstvena kurativa (56,0% sodelujočih) 

in spremembe v življenju (52,2% sodelujočih). Menimo, da omenjene dejavnike lahko 

združimo v naslednje skupine: (1) zdravje in splošno počutje, (2) telesna pripravljenost, (3) 

obvladovanje psihičnih stanj ter (4) osebni in duhovni razvoj. 

 

Omenjeni rezultati nakazujejo, da je sposobnost refleksivnega mišljenja ključnega pomena za 

vstop na polje joge. Zaradi zmožnosti pridobivanja, vrednotenja in razumevanja informacij so 

posamezniki bolje opremljeni za samostojno delovanje znotraj vedno večjih in vedno bolj 

diferenciranih družbenih prostorov. Zato omenjene sposobnosti v tem kontekstu predstavljajo 

podstat, skozi katero se manifestirajo ključni dejavniki za vstop posameznikov na polje joge. 

Sposobnost refleksivnega mišljenja se pri tem prepleta z dvema elementoma modernosti: (1) 

velika izbirnost vsebin in pluralnost ponudbe na polju joge, (2) akterstvo oziroma 

opolnomočenost posameznikov za manageriranje lastne življenjske poti. Z drugimi besedami 

to pomeni, da lahko preplet teh treh elementov razumemo kot obliko družbenega korektivnega 

                                                 

15
 Seštevek odgovorov »Večinoma drži« in »Popolnoma drži« za ponujene dejavnike. Podrobni rezultati so 

prikazani v prilogi 7. 
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mehanizma. Rezultati namreč kažejo, da vadba joge blaži negativne posledice oziroma 

odklonskosti, ki jih posameznikom vsiljuje globalni trend individualnosti.  

 

Sklep: hipotezo 2 na podlagi predstavljenih rezultatov potrdimo. 

 

Hipoteza 3: Vadba joge je pri večini posameznikov povzročila spremembe v dinamičnem 

modelu telo-um-duh. 

 

V kvantitativnem delu raziskave smo hipotezo preverjali s petnajstim anketnim vprašanjem. 

To vprašanje je vsebovalo tri sklope trditev, s katerimi so anketiranci poročali o zaznanem 

vplivu prakse na posamezne elemente dinamičnega modela telo-um-duh. 

 

Prvi sklop trditev se je nanašal na fizične vidike dinamičnega modela telo-um-duh. 

Anketiranci so se večinoma ali popolnoma strinjali, da imajo zaradi vadbe joge bolj prožno 

telo (96,6% sodelujočih), se počutijo bolj zdravo (92,6% sodelujočih), so bolje fizično 

pripravljeni (91,1% sodelujočih) ter imajo bolj skladno razvito telo (75,5% sodelujočih). Iz 

močnega strinjanja sodelujočih lahko sklepamo, da je vadba joge vplivala na spremembe 

njihovih telesnih funkcij. 

 

Drugi sklop trditev se je nanašal na umske oziroma duševne vidike dinamičnega modela telo-

um-duh. Anketiranci so se večinoma ali popolnoma strinjali, da zaradi vadbe joge lažje 

obvladujejo stres (88,5% sodelujočih), bolj jasno razmišljajo (78,8% sodelujočih), imajo 

močnejšo voljo (74,3% sodelujočih) ter bolje razumejo lastna čustva in čustva drugih (71,4% 

sodelujočih). Iz srednje močnega strinjanja sodelujočih lahko sklepamo, da je vadba joge 

vplivala na spremembe njihovih umskih funkcij. 

 

Tretji sklop trditev se je nanašal na duhovne, oziroma presežne vidike dinamičnega modela 

telo-um-duh. Anketiranci so se večinoma ali popolnoma strinjali, da so zaradi vadbe joge 

bolje povezani z notranjim virom moči (76,4% sodelujočih), so napredovali v duhovnem 

razvoju (69,2% sodelujočih), imajo močnejšo intuicijo (57,5% sodelujočih) ter da spoznavajo 

smisel življenja (55,3% sodelujočih). Iz zmernega strinjanja sodelujočih lahko sklepamo, da 

je vadba joge vplivala na spremembe njihovih duhovnih funkcij. 
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Dodatno nas je zanimalo, če so razlike v dolžini staža in pogostosti vadbe vplivale na 

spremembe telesnih, umskih in duhovnih funkcij anketirancev. Analiza variance je pokazala, 

da so pri α=0,05 razlike v dolžini staža statistično značilne za skoraj vse ponujene trditve 

(p≤0,036), razen pri Zaradi vadbe joge je moje telo bolj prožno (p=0,255), Zaradi vadbe joge 

imam bolj skladno razvito telo (p=0,185) in Zaradi vadbe joge lažje obvladujem stres 

(p=0,101). V konkretnem primeru to pomeni, da so anketiranci prve učinke vadbe zaznali 

razmeroma hitro. Izkazalo se je namreč, da so pomembne spremembe v določenih telesnih in 

umskih funkcijah zaznali tudi tisti praktiki, ki so se z jogo ukvarjali manj kot eno leto. Pri 

anketirancih, ki so jogo vadili dlje kot eno leto, pa so bili učinki še bolj izraziti in so 

vključevali vse tri komponente dinamičnega modela telo-um-duh. 

 

Analiza variance je tudi pokazala, da so razlike v pogostosti vadbe pri α=0,05 statistično 

značilne za skoraj vse ponujene trditve (p≤0,019), razen pri Zaradi vadbe joge je moje telo 

bolj prožno (p=0,215). To pomeni, da so anketiranci zaznali, da je tudi manj pogosta vadba 

učinkovala na določene telesne funkcije vadečih. Učinki bolj pogoste vadbe pa so bili bolj 

izraziti in so poleg telesnih funkcij obsegali tudi umske in duhovne funkcije sodelujočih. 

 

Hipotezo smo preverjali tudi z izsledki kvalitativnega dela raziskave. Analiza poglobljenih 

intervjujev je pokazala, da to temo podpirajo podatki iz enajstih kod, ki smo jih združili v tri 

kategorije. Sodelujoči so menili, da vadba joge pri skoraj vseh praktikih vodi v osebno 

transformacijo oziroma povzroča spremembe v dinamičnem modelu telo-um-duh. Za ta 

proces se zdi, da je sestavljen iz dveh izmenjujočih se faz; majhnih postopnih sprememb in 

hitrih prelomnih sprememb. Več sodelujočih je omenilo, da se prve spremembe ponavadi 

pokažejo na telesni ravni, kjer se nanašajo na različne modalnosti telesa, zdravja in splošnega 

počutja posameznikov. Konkretne spremembe se ponavadi izrazijo kot boljša prožnost telesa, 

boljša fizična pripravljenost, spremenjeno zaznavanje okusov in vonjev ipd. Več sodelujočih 

je tudi poročalo, da vadba joge ugodno vpliva na kakovost spanja, splošno in fizično počutje 

ter izboljšanje različnih bolezenskih stanj. 

 

Več sodelujočih je poročalo, da vadba joge deluje na um, ki predstavlja drugi vidik trializma 

telo-um-duh. Učinki vadbe so v tem kontekstu povezani predvsem z lažjim obvladovanjem 

težavnih situacij, bolj jasnim razmišljanjem in lažjim samoobvladovanjem. Poleg tega je več 
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sodelujočih poročalo, da vadba joge ugodno vpliva na sposobnost koncentracije, večjo 

umirjenost, občutek notranjega zadovoljstva in bolj pozitiven odnos do zunanjega sveta. 

 

Več sodelujočih je omenilo, da vadba joge vpliva na duhovne vidike oziroma transcendentne 

dimenzije posameznikovega obstoja, ki so hkrati zelo konkretne osebne notranje izkušnje. 

Več sodelujočih je v tem kontekstu navajalo različne duhovne vidike, kot so občutek notranje 

osvoboditve, stik z notranjim jazom, stik s svojo dušo, občutek povezanosti z naravo in vsem 

obstojem, hvaležno sprejemanje trenutnega stanja ipd. 

 

Kot kažejo rezultati raziskave, vadba joge v kontekstu globalnega trenda individualizacije 

deluje izrazito blažilno in deloma tudi kontradiktorno. Blažilni učinki vadbe se kažejo 

predvsem v povezavi s telesnimi in umskimi vidiki posameznika. Na teh področjih vadba joge 

blaži negativne posledice, ki jih s sabo nosi globalni trend individualizacije. Zato je joga 

predvsem praksa, ki v sodobni družbi, prežeti z latentnim strahom, stresom in tveganjem, 

ugodno vpliva na telesno in mentalno zdravje vadečih. Kontradiktorni učinki vadbe joge so po 

drugi strani povezani predvsem z duhovnimi vidiki oziroma transcendentnimi dimenzijami 

posameznikovega obstoja. V obdobju različnih modernosti, ko v družbi prevladuje 

kombinirana paradigma filozofije materializma ter racionalno-kritičnega uma se je izkazalo, 

da vadbe joge prinaša ravno nasprotne učinke. Praksa namreč vadečim prinaša konkretne 

notranje izkušnje, ki povzročajo spremembe, zapolnjujejo notranjo praznino ter povečujejo 

zanimanje za duhovnost. Intervjuanci so v tem kontekstu poročali o različnih prvoosebnih 

izkustvih, ki so presegala domeno materialnega, oziroma so se nanašale na področje 

transcendentnega.  

 

Sklep: hipotezo 3 na podlagi predstavljenih rezultatov potrdimo. 

 

Hipoteza 4: Vadba joge je pri večini posameznikov povzročila spremembe življenjske poti. 

 

V kvantitativnem delu raziskave smo hipotezo preverjali s šestnajstim anketnim vprašanjem. 

To vprašanje je vsebovalo dva sklopa trditev, s katerimi so anketiranci poročali o zaznanem 

vplivu prakse na njihove življenjske zgodbe in življenjske stile. 
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Prvi sklop trditev se je nanašal na življenjske zgodbe posameznikov. Anketiranci so se 

večinoma ali popolnoma strinjali, da so zaradi vadbe joge manj obremenjeni s prihodnostjo 

(63,3% sodelujočih), da je njihovo življenje bolj stabilno (62,4% sodelujočih), da se je 

spremenil potek njihovega življenja (59,5% sodelujočih), da jih zanimajo druge stvari, kot v 

preteklosti (57,9% sodelujočih) ter da so spremenili življenjske cilje (52,3% sodelujočih). Iz 

kombinacije zmernega in srednje močnega strinjanja lahko sklepamo, da so se učinki vadbe 

izrazili v spremenjenih življenjskih zgodbah anketirancev. 

 

Drugi sklop trditev se je nanašal na življenjske stile posameznikov. Anketiranci so se 

večinoma ali popolnoma strinjali, da si zaradi vadbe joge zase vzamejo več časa (73,0% 

sodelujočih), drugače preživljajo svoj prosti čas (66,9% sodelujočih), se bolj zdravo 

prehranjujejo (64,3% sodelujočih), se več ukvarjajo s športnimi aktivnostmi (37,9% 

sodelujočih) ter so spremenili slog oblačenja (17,9% sodelujočih). Iz kombinacije zmernega 

in srednje močnega strinjanja lahko sklepamo, da so se učinki vadbe izrazili v spremenjenih 

življenjskih stilih anketirancev. 

 

Dodatno nas je zanimalo, če so razlike v dolžini staža in pogostosti vadbe vplivale na 

življenjske poti sodelujočih. Analiza variance je pokazala, da so razlike v številu let vadbe pri 

α=0,05 statistično značilne za skoraj vse ponujene trditve (p≤0,017), razen pri Zaradi vadbe 

joge si vzamem več časa zase (p=0,487) in Zaradi vadbe joge se bolj pogosto ukvarjam s 

športnimi aktivnostmi (p=0,194). V kontekstu raziskave to pomeni, da so anketiranci prve 

učinke vadbe zaznali razmeroma hitro, saj so pomembne spremembe v življenjskih stilih 

opazili tudi tisti sodelujoči, ki so se z jogo ukvarjali manj kot eno leto. Pri anketirancih, ki so 

jogo vadili dlje kot eno leto, pa so bili učinki še bolj izraziti in so vključevali spremembe v 

življenjskih zgodbah in življenjskih stilih sodelujočih. 

 

Analiza variance je tudi pokazala, da so razlike v pogostosti vadbe pri α=0,05 statistično 

značilne za skoraj vse ponujene trditve (p=0,000), razen pri Zaradi vadbe joge se bolj pogosto 

ukvarjam s športnimi aktivnostmi (p=0,426). Ti rezultati kažejo, da so anketiranci zaznali, da 

je tudi manj pogosta vadba učinkovala na določene elemente življenjskih stilov vadečih. 

Učinki bolj pogoste vadbe pa so bili bolj izraziti in so poleg življenjskih stilov obsegali tudi 

življenjske zgodbe sodelujočih. 
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Hipotezo smo preverjali tudi z izsledki kvalitativnega dela raziskave. Analiza poglobljenih 

intervjujev je pokazala, da to temo podpirajo podatki iz štirih kod, ki smo jih združili v dve 

kategoriji. Vsi sodelujoči so menili, da vadba joge spreminja življenjske poti, ki se kažejo kot 

spremembe življenjskih zgodb in življenjskih stilov posameznikov. Te spremembe so 

predvsem praktičnega značaja, saj se nanašajo na vsakdanja življenja posameznikov. Pretekla 

spreminjanja življenjskih orientacij in ciljev se lahko kažejo kot menjava zaposlitve, 

spremenjen odnos do materialnih dobrin, sprememba dnevnega ritma, sodelovanje pri raznih 

skupinskih dogodkih povezanih z jogo ipd. Spremenjene navade lahko zaznamo v novih 

vzorcih prehranjevanja, opuščanju nezdravih življenjskih navad, drugačnih vzorcih spanja, 

poudarjanju naravnega načina življenja, kot popolnoma nov način življenja ipd. 

 

Rezultati raziskave kažejo, da se učinki vadbe joge izražajo skozi nastavke globalnega trenda 

individualizacije in različnih modernosti. Pravi pogoji za mednarodno širitev joge se namreč 

ustvarjajo šele v realnosti sodobnega časa, v kateri morajo posamezniki sami managerirati 

svojo življenjsko pot, ko so soočeni s povečano izbirnostjo vsebin in možnostmi za 

oblikovanje identitet, oziroma ko ti postajajo vse bolj ekonomsko neodvisni. Brez te osnove bi 

bilo spreminjanje življenjskih poti precej težje, kar bi verjetno vplivalo tudi na hitrost 

mednarodnega širjenja joge. Za preteklo spreminjanje življenjskih orientacij in ciljev, ter za 

spremenjene navade lahko sklenemo, da so rezultat vadbe joge. Vendar pa bi bili ti rezultati 

brez omenjenih družbenih nastavkov verjetno precej manj izraziti. Hkrati se zdi, da joga vis-a-

vis globalnega trenda individualizacije deluje tudi delno kontradiktorno. Ta praksa namreč 

posameznike ponovno ukoreninja v družbene strukture, ki jih z institucionalnim okoljem, 

družbenimi mrežami in različnimi jogijskimi skupnostmi, ustvarja sama. S tem so 

posamezniki vsaj začasno vključeni v neke družbene strukture, ki njihovim življenjskim 

potem dajejo določeno stabilnost in smer. 

 

Sklep: hipotezo 4 na podlagi predstavljenih rezultatov potrdimo. 

 

Hipoteza 5: Vadba joge je pri večini posameznikov povzročila spremembe refleksivne 

identitete. 
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V kvantitativnem delu raziskave smo hipotezo preverjali s sedemnajstim anketnim 

vprašanjem. To vprašanje je vsebovalo dva sklopa trditev, s katerimi so anketiranci poročali o 

zaznanem vplivu prakse na njihove notranje in zunanje identitete. 

 

Prvi sklop trditev se je nanašal na notranje identitete posameznikov. Anketiranci so se 

večinoma ali popolnoma strinjali, da zaradi vadbe joge bolje razumejo svoje močne in šibke 

točke (77,7% sodelujočih), da so spremenili svoj pogled na svet (57,5% sodelujočih), da jim 

harmonični odnosi z drugimi pomenijo več kot v preteklosti (50,8% sodelujočih), da jim 

materialne dobrine pomenijo manj kot v preteklosti (41,6% sodelujočih) ter da več razmišljajo 

o trenutnih družbenih dogajanjih (27,6% sodelujočih). Iz kombinacije zmernega in srednje 

močnega strinjanja lahko sklepamo, da so se učinki vadbe izrazili v spremenjenih notranjih 

identitetah anketirancev. 

 

Drugi sklop trditev se je nanašal na zunanje identitete posameznikov. Anketiranci so se 

večinoma ali popolnoma strinjali, da so zaradi vadbe joge bolj strpnih do drugih (63,7% 

sodelujočih), da bolj pogosto pomagajo drugim (42,9% sodelujočih), da jih drugi večkrat 

vprašajo za mnenje ali nasvet (33,9% sodelujočih), da se drugi do njih obnašajo drugače kot v 

preteklosti (29,6% sodelujočih), da se drugi z njimi družijo raje kot v preteklosti (15,8% 

sodelujočih). Iz zmernega strinjanja lahko sklepamo, da so se učinki vadbe izrazili v 

spremenjenih zunanjih identitetah anketirancev. 

 

Dodatno nas je zanimalo, če so razlike v dolžini staža in pogostosti vadbe vplivale na 

refleksivne identitete sodelujočih. Analiza variance je pokazala, da so razlike v številu let 

vadbe pri α=0,05  statistično značilne za skoraj vse ponujene trditve (p≤0,040), razen pri 

Zaradi vadbe joge mi materialne dobrine pomenijo manj kot v pretekosti (p=0,136). Ti 

rezultati kažejo, da so anketiranci prve učinke vadbe opazili razmeroma hitro, saj so 

pomembne spremembe v notranjih identitetah opazili tudi tisti sodelujoči, ki so se z jogo 

ukvarjali manj kot eno leto. Pri anketirancih, ki so vadili jogo dlje kot eno leto, pa so bile 

spremembe še bolj izrazite in so vključevale tudi druge vidike refleksivnih identitet. 

 

Analiza variance je pokazala, da so razlike v pogostosti vadbe pri α=0,05 statistično značilne 

za skoraj vse ponujene trditve (p≤0,003), razen pri Zaradi vadbe joge mi harmonični odnosi z 
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drugimi pomenijo več kot v preteklosti (p=0,510). V kontekstu raziskave to pomeni, da so 

anketiranci zaznali, da je tudi manj pogosta vadba učinkovala na določene elemente notranjih 

identitet sodelujočih. Učinki bolj pogoste vadbe pa so bili bolj izraziti in so poleg notranjih 

identitet obsegali tudi zunanje identitete sodelujočih. 

 

Hipotezo smo preverjali tudi z izsledki kvalitativnega dela raziskave. Analiza poglobljenih 

intervjujev je pokazala, da to temo podpirajo podatki iz šestih kod, ki smo jih združili v dve 

kategoriji. Vsi sodelujoči so poročali, da vadba joge spreminja refleksivne identitete 

posameznikov. Spremembe notranjih identitet se v praktičnem smislu kažejo kot spremenjen 

pogled na svet ter drugačno razumevanje življenja in realnosti. Več sodelujočih je poročalo, 

da vadba joge pozitivno vpliva na osebnostni razvoj in osebnostne lastnosti posameznikov. 

Praktiki, ki vadijo jogo, postanejo bolj potrpežljivi, samozavestni, umirjeni, sočutni ter bolj 

prijazni do sebe in drugih. Ti posamezniki so tudi bolj zadovoljni s svojim življenjem oziroma 

s samim seboj, so odprtega duha in prožni v razmišljanju. Obenem se ti vadeči znajo zazreti 

vase in se lažje spoprijemajo s težkimi situacijami. Hkrati se zdi, da vadba joge pozitivno 

vpliva na sposobnost refleksivnega razmišljanja o svetu in vlogi, ki jo imajo v njem vadeči. 

 

Več sodelujočih je poročalo, da vadba joge vpliva na spreminjanje zunanjih identitet vadečih. 

Te spremembe se kažejo v drugačnih odnosih med posamezniki in njihovo okolico. V tem 

kontekstu je več sodelujočih omenilo, da praktiki v splošnem do svoje okolice postanejo bolj 

tolerantni, oziroma so njihova vedenja manj konfliktna. Hkrati se začne spreminjati struktura 

njihovih družbenih mrež. Številni praktiki namreč začnejo sklepati nova in opuščati stara 

prijateljstva, nekateri tudi začnejo aktivno delovati v jogijski skupnosti. Zdi se tudi, da 

okrepljena sposobnost refleksivnega razmišljanja povzroči, da se praktiki manj obremenjujejo 

z družbenimi normami in delujejo bolj v skladu s svojimi notranjimi identitetami. 

 

Rezultati raziskave kažejo, da vadba joge v kontekstu globalnega trenda individualizacije 

deluje hkrati pozitivno in tudi kontradiktorno. Pozitivni učinki joge se nanašajo predvsem na 

odklonskost stališč in vedenj, ki jih posamezniku vsiljuje globalni trend individualizacije. 

Vadba joge namreč v času zmanjšane družbene solidarnosti in prevladujočega individualizma, 

prevrednoti temeljno naravo, vrednote in cilje nezainteresiranega, skeptičnega in odtujenega 

posameznika. S tem posameznika ponovno humanizira in socializira. Humanizacija in 
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socializacija posameznika pri tem delujeta kot proti trend individualizacije. Sestavni del 

procesa transformacije refleksivnih identitet je namreč tudi prevpraševanje etike in morale ter 

iskanje smisla oziroma sakralizacija življenja; tako na individualni, kot na družbeni ravni. 

 

Sklep: hipotezo 5 na podlagi predstavljenih rezultatov potrdimo. 

 

3.3.2 Dopolnitve začetnega konceptualnega okvira 

 

Na začetku raziskovalnega dela smo oblikovali konceptualni okvir, ki ga sestavljajo štirje 

ključni elementi in njim pripadajoči dejavniki: (1) strukturna dimenzija globalnega trenda 

individualizacije, (2) akterska dimenzija globalnega trenda individualizacije, (3) kvantitativna 

širitev joge, (4) kvalitativna širitev joge. Prva dva elementa se nanašata na polje globalnega 

trenda individualizacije, druga dva pa na dve modalnosti širitve joge. Omenjeni model smo 

verificirali s pomočjo podatkov, ki smo jih zbrali s poglobljenimi intervjuji in s spletnim 

anketiranjem. Analiza primarnih raziskovalnih podatkov je hkrati pokazala, da je začetni 

konceptualni model potrebno dopolniti. Dopolnjen konceptualni okvir je prikazan na sliki 

3.26. 

Slika 3.26: Dopolnjen konceptualni okvir 

 

Vir: Krajnik, lastni prikaz modela (2016). 
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Dejavniki strukturne dimenzije globalnega trenda individualizacije predstavljajo osnovo za 

mednarodno širitev joge. Ključni dejavniki te dimenzije so institucionalno okolje, mediji in 

družbene mreže. Institucionalno okolje predstavljajo predvsem različni centri in šole joge, ki 

jih razlikujemo glede na obseg oziroma geografsko področje delovanja. Na eni strani spektra 

najdemo centre, ki delujejo samo na lokalni ravni in so pravzaprav osebni podvigi 

zanesenjaških posameznikov oziroma popularizatorjev joge. Na drugi strani spektra najdemo 

transnacionalne organizacije, ki delujejo podobno kot globalne gospodarske družbe. To 

pomeni, da imajo take šole svoj sedež, geografsko dislocirane enote, organizacijsko strukturo, 

vodjo in vodstveno ekipo, podporno osebje, lastno infrastrukturo itd. Te organizacije se 

praviloma orientirajo samo na določene segmente trga, kjer svoje storitve širijo s pomočjo 

blagovnih znamk ali jih celo poskušajo ščititi s patenti. V vmesnem prostoru pa lahko 

najdemo različne kombinacije obeh polov. Da je institucionalno okolje eden izmed ključnih 

dejavnikov, ki omogočajo mednarodno širitve joge, kažejo tudi podatki, ki smo jih pridobili z 

lastno raziskavo. Omenjeni podatki so pokazali, da se je več kot tri četrtine (76,4%) vseh 

anketirancev z jogo začelo ukvarjati v okviru organiziranih oblik vadbe, ki jih predstavljajo 

različni centri joge. Hkrati se je pokazalo, da je manjši del (7,3%) anketirancev začel vaditi s 

pomočjo profesionalnih učiteljev, prijateljev ali znancev, ki jih v tem kontekstu prav tako 

lahko uvrstimo med organizirane oblike vadbe. 

 

Drugi dejavnik, ki močno vpliva na mednarodno širitev joge, so družbene mreže. V 

konkretnem primeru te mreže predstavljajo različne jogijske skupnosti, ki praktikom ponujajo 

določeno oporno točko ali jih celo ukoreninjajo v družbo (Jain 2012; Coates 2013). Sestava 

omenjenih skupnosti je relativno pluralna. V njih najdemo učitelje in inštruktorje joge, 

praktike, raziskovalce in druge simpatizerje joge (Madsen 2013). Pomembnost družbenih 

mrež se kaže zlasti v tem, da na neformalen način prenašajo in ustvarjajo nove kulturne 

prakse. S tem posamezne šole širijo svoj obseg in vpliv ter po svoje sodelujejo pri procesu 

socializacije posameznikov (Eriksen 2009; Altglas 2011; Ross et al. 2013). Raziskava je 

pokazala, da so družbene mreže ključnega pomena za kvantitativno širjenje joge. Izkazalo se 

je, da je več kot štiri petine (81,8%) anketirancev k vadbi joge pritegnilo vsaj enega 

nevadečega. Pri tem je zanimivo, da se je večina (55,4%) tistih posameznikov, ki so jih k 

vadbi pritegnili drugi praktiki, v času anketiranja še vedno ukvarjala s prakso. Zato lahko 

sklepamo, da se podobni procesi odvijajo tudi v naslednjih generacijah. Hkrati je raziskava 
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tudi pokazala, da je dobra polovica (54,4%) vseh anketirancev za jogo izvedela v okviru 

svojih družbenih mrež, ki jih v tem primeru predstavljajo prijatelji, znanci, člani družine, 

šolsko in službeno okolje. To pomeni, da so družbene mreže eden izmed ključnih dejavnikov 

za mednarodno širjenje joge, saj s svojim vzvodjem spodbujajo povečevanje števila vadečih.  

 

V kontekstu mednarodne širitve joge so mediji tretji dejavnik strukturne dimenzije globalnega 

trenda individualizacije. Ker je sodobna družba neločljivo povezana z mediji, so ti hkrati 

vzrok in posledica družbenih trendov. To pomeni, da so mediji ključni mehanizem s katerim 

družba ustvarja in razširja kulturne prakse ter s tem kreira trenutno družbeno realnost 

(Giddens 1991; Bauman 2003). Moč medijev in njihova prepletenost z družbo omogoča in 

povzroča sodobni diskurz o jogi. Zdi se, da je prav razmah tiskanih in elektronskih medijev v 

preteklih desetletjih pomembno prispeval k temu, da se je joga premaknila iz obrobja v 

mainstream družbe. Ta kulturna praksa je namreč zavzela pomembno mesto v različnih 

strokovnih in zabavnih tiskanih medijih, na radiu in televiziji ter v različnih elektronskih 

medijih, kjer še posebej velja izpostaviti svetovni splet (De Michelis 2004; Strauss 2005; 

Singleton 2010; Madsen 2013). Pomembnost medijev v kontekstu proučevanega področja 

potrjuje tudi lastna raziskava. Ugotovili smo, da je slaba tretjina (32,6%) vseh anketirancev za 

obstoj joge izvedela iz tiskanih in elektronskih medijev, kot so revije, časopisi, internet, 

televizija, reklamni plakati ipd. Poleg tega je raziskava tudi pokazala, da je dobra tretjina 

(34,4%) anketirancev za njihov trenutni vadbeni center izvedela iz istih medijev. 

 

Akterska dimenzija globalnega trenda individualizacije v kontekstu mednarodne širitve joge 

gradi na izhodiščih strukturne dimenzije istega trenda. Večja avtonomija, večja 

opolnomočenost in povečane kognitivne sposobnosti posameznikov se odražajo v boljši 

informiranosti in večji osveščenosti o učinkih vadbe joge. Omenjena izhodišča podpirajo 

rezultati raziskave, ki so pokazali, da se z vadbo joge ukvarjajo predvsem bolj izobraženi 

posamezniki. Ugotovili smo, da je v imelo študijski populaciji skoraj tri četrtine (74,4%) 

anketirancev dokončano terciarno izobrazbo, kar je dvainpolkrat več kot v celotni populaciji v 

Sloveniji v letu 2013 (Hafner Fink et al. 2014). Zato menimo, da izobrazbena raven 

posameznikov predstavlja temelj za mednarodno širitev joge v okviru akterske dimenzije 

globalnega trenda individualizacije. Boljše zmožnosti pridobivanja, vrednotenja in 

razumevanja informacij, ki so jih bolj izobraženi posamezniki pridobili v času podaljšanega 
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šolanja, so namreč ključne za učinkovito in uspešno sprejemanje lastnih usmeritev in 

odločitev. Te pa se na koncu zreducirajo in manifestirajo v nekaj ključnih dejavnikih, zaradi 

katerih so se anketiranci začeli ukvarjati z jogo.  

 

Prva modalnost mednarodne širitve joge je rezultat akterske dimenzije globalnega trenda 

individualizacije. Različne raziskave kažejo, da se ta praktično odraža v rasti števila vadečih, 

rasti trga storitev in izdelkov povezanih z jogo ter v zavzemanju dodatnega družbenega 

prostora (Kasturi 2013; Tchong 2014). Ko joga zavzema dodatni družbeni prostor, se hkrati 

povezuje tudi z drugimi bolj ali manj sorodnimi področji. Sodobni diskurz o jogi se tako 

navezuje na širše področje zdravja, telesne vadbe, načina življenja, psihologije, filozofije, 

duhovnosti in holizma. S tem je joga postala globalni fenomen, ki je podvržen različnim 

družbenim silnicam. To pomeni, da se morajo tradicionalne prakse prilagajati novim 

kulturnim okoljem in zahtevam praktikov, če želijo uspešno podajati svoje interpretacije 

izvornih naukov (Altglas 2011; Jain 2012; Madsen 2013). 

 

Druga modalnost mednarodne širitve joge se nanaša na proces osebne transformacije oziroma 

kultivacije vadečih. Joga je namreč praksa izkustvenega značaja, ki na individualnem nivoju 

učinkuje na različne vidike telesa, uma in duha (Bjonnes 2012). Proces osebne transformacije 

zahteva redno in predano vadbo, v katero je potrebno vpeljati prakse samoomejevanja in 

introspekcije. Bližnjice v tem procesu načeloma ne obstajajo, učinki vadbe pa se ponavadi 

pokažejo v daljšem časovnem obdobju  (Yuasa 1987; Leonard in Murphy 1995; Jois 2004; 

Milčinski 2013). Omenjena izhodišča podpirajo podatki, ki smo jih pridobili z lastno 

raziskavo. Sodelujoči so v tem kontekstu poročali, da so zaznali različne spremembe telesnih, 

umskih in duhovnih funkcij, ki jih je povzročila vadba joge. Prve spremembe, ki so se 

pokazale predvsem na telesni in delno tudi na umski ravni, so sodelujoči opazili že po nekaj 

mesecih vadbe. Bolj izrazite transformacijske učinke na telesni, umski in duhovni ravni pa so 

zaznali praktiki z daljšim stažem in tisti, ki so vadili bolj pogosto. 

 

Proces osebne transformacije vpliva na spreminjanje življenjskih zgodb, življenjskih stilov, 

notranjih identitet in zunanjih identitet vadečih. Vsi omenjeni koncepti se v tem kontekstu 

neločljivo prepletajo in so drug drugemu hkrati vzrok in posledica. Obenem je potrebno 

omeniti, da vse omenjene spremembe povratno delujejo na različne vidike telesa, uma in duha 
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vadečih. Sodelujoči so v povezavi s tem poročali, da so se učinki vadbe izrazili v 

spremenjenih življenjskih zgodbah in življenjskih poteh anketirancev. Prve spremembe so 

anketiranci zaznali razmeroma hitro, saj so jih opazili tudi tisti, ki so se z jogo ukvarjali manj 

kot eno leto. Bolj izrazite spremembe življenjskih zgodb in življenjskih stilov pa so zaznali 

praktiki z daljšim stažem in tisti, ki so vadili bolj pogosto. Sodelujoči so podobno poročali 

tudi v kontekstu notranjih in zunanjih identitet. Prve učinke vadbe so anketiranci opazili 

razmeroma hitro, saj so o njih poročali tudi tisti, ki so se z jogo ukvarjali manj kot eno leto. 

Bolj izrazite spremembe notranjih in zunanjih identitet pa so zaznali praktiki z daljšim stažem 

in tisti, ki so vadili bolj pogosto. 
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4 SKLEPNE MISLI 

 

 

Strukturna in akterska dimenzija individualizacije predstavljata dve plati istega globalnega 

trenda. Strukturna dimenzija se nanaša na diferenciacijo in širitev družbenih prostorov, v 

okviru katerih delujejo posamezniki. Ti posamezniki v tem okviru delujejo samostojno, kar 

pomeni, da so sami odgovorni za sprejemanje in udejanjanje lastnih usmeritev ter odločitev. 

Aktersko dimenzijo trenda opredeljujejo povečane kognitivne sposobnosti posameznikov. Te 

sposobnosti posamezniki potrebujejo, da lahko čim bolj učinkovito in uspešno samostojno 

delujejo znotraj vedno večjih in vedno bolj diferenciranih družbenih prostorov (Genov 2010, 

2012, 2014a, 2014b). 

 

Začetki globalnega trenda individualizacije segajo v obdobje renesanse in so tesno prepleteni 

z drugimi procesi modernosti, ki so posameznika postopno osvobajali rigidnih tradicionalnih 

družbenih vezi in vlog (Beck in Beck-Gernsheim 2002; Ebert 2012). Proces individualizacije 

v tem smislu za posameznika pomeni postopno oddaljevanje od tradicionalnih institucij ter 

približevanje institucijam in mehanizmom moderne družbe, večjo svobodo izbire in 

posledično večjo pluralnost odločanja (De Beer in Koster 2009). Omenjeno za posameznika 

pomeni vsaj troje: (1) individualizacija omogoča osvoboditev od predhodnih družbenih oblik 

in vzorcev, (2) individualizacija posamezniku omogoča ponovno, a začasno integracijo v nove 

družbene strukture, (3) individualizacija posamezniku omogoča, oziroma od njega celo terja, 

da sam managerira svojo življenjsko pot (Giddens 1991; Bauman 2001). 

 

Globalni trend individualizacije se prepleta z drugimi globalnimi trendi, kot so nadgrajevanje 

racionalnosti organizacij, širitev instrumentalnega aktivizma, univerzalizacija vrednotno-

normativnih sistemov, družba tveganja in globalizacija oziroma kozmopolitanizacija. Za 

navedene trende je značilno, da so notranje kontroverzni, saj imajo vsi tako konstruktivne, kot 

tudi destruktivne učinke. Podobno velja tudi za medsebojne vplive omenjenih trendov, v 

smislu interpretacije ter krepitve in slabitve njihovih učinkov (Beck 2008; Genov 2010, 

2012). Pri tem velja omeniti, da podstat omenjenih globalnih trendov predstavljajo različne 

modernosti. Te v sebi združujejo različne koncepte, kot so družbeno izkoreninjenje 

posameznika, povečevanje odgovornosti posameznika, detradicionalizacija in kontekstualna 
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diskontiuniteta. Ne glede na različnost teh konceptov so njihove posledice zelo podobne; 

kažejo se predvsem kot večja izbirnost, skrbni procesi odločanja ter razmeroma svobodno 

spreminjanje življenjskih poti in identitet posameznikov (Atkinson, 2010). 

 

Za globalni trend individualizacije je značilno, da je praviloma ustvarjalnega značaja, vendar 

pa ima pod določenimi pogoji lahko tudi družbeno razkrojevalne učinke (Genov 2014a). Ta 

trend na primer povečuje kompleksnost družbe, kar se odraža v različnih družbenih pojavih. Z 

institucionalnega okvira se tako na posameznika prenaša vedno več odgovornosti. Hkrati se 

zdi, da se v družbi zmanjšuje splošna raven solidarnosti (Furlong in Cartmel 2007; De Beer in 

Koster 2009; Genov 2010). Kaže se tudi, da visoka diferenciranost družbe in povečevanje 

svobodne izbire na individualni ravni povzročata odtujenost ter zniževanje družbenih in 

moralnih standardov (Beck in Beck-Gernsheim 2002). Postopno izginja tudi lik državljana, ki 

so mu pravice in dolžnosti omogočale, da je deloval v dobro skupnosti.  Obenem se zdi, da 

njegovo mesto prevzema njegov antipod; nezainteresiran, skeptičen in oprezen posameznik 

(Bauman 2001). Velika izbirnost vsebin, ter s tem povezano naraščanje števila odločitev, ki 

jih mora posameznik sprejeti vsak dan, lahko vodi do latentnega stresa, dvoma, notranjega 

nemira in strahu, kar nedvomno vpliva na slabšo kakovost življenja (Giddens 1991; Beck in 

Beck-Gernsheim 2002; Houtman, Aupers in De Koster 2011). Taka latentna stanja lahko 

sčasoma negativno vplivajo na zdravstveno stanje posameznika, kar še poslabšuje kakovost 

življenja. Zato lahko sklenemo, da globalni trend individualizacije povzroča tudi napetosti in 

konflikte, ki so posledica šibke integracije moderne družbe, splošne redkosti virov ter naporov 

za čim učinkovitejšo alokacijo le-teh (Samuelson in Nordhaus 2002; Genov 2014b). Zato 

proces individualizacije sproža tudi druge, njej nasprotne družbene trende. Eden izmed takih 

je krepitev diskurza o etiki, morali in ponovni sakralizaciji sveta. Ta se manifestira v rastočem 

zanimanju eksistencialno izpraznjenega posameznika za duhovnost in religijo, ki naj bi 

ponovno napolnila njegovo notranjo praznino in mu povrnila smisel življenja (Beck in Beck-

Gernsheim 2002; Ženko 2008; Delakorda-Kawashima 2015; Houellebecq v Grgič 2015). 

 

V zgodovinskem smislu je globalni trend individualizacije tesno povezan z razvojem različnih 

modernosti. Prva modernost se je v drugi polovici 20. stoletja začela preobražati v drugo 

modernost, ki jo imenujemo tudi refleksivna, tekoča, pozna oziroma visoka modernost. Za 

novo obdobje modernosti je značilno, da oblikuje popolnoma nov globalni ekonomski in 
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politični sistem ter predrugača družbene procese in vsakdanje življenje posameznika (Beck in 

Beck-Gernsheim 2002). Drugo modernost zaznamuje vzpon dobro delujočega prostega trga in 

individualnega potrošništva, ki s svojimi silnicami pozročata stalno spreminjanje 

posameznikovih navad, identitet, poklicev, interesov itd. (Atkinson 2010). V tem obdobju se 

povečuje prekarnost dela, kar vodi k temu, da je v splošnem  posameznik bolj izpostavljen 

tveganjem, kot v preteklosti. Zato mora posameznik ta tveganja ustrezno obvladovati. S tem 

se nakazujejo družbeni premiki, kjer preteklo realnost industrijske družbe nadomesti koncept 

svetovne družbe tveganja (Furlong in Cartmel 2007; Beck 2008). 

 

V okviru diskurza o modernosti je refleksivnost pogosta tema socioloških obravnav. Koncept 

refleksivnosti v grobem delimo na dve polji; na refleksivnost družbe in na refleksivnost 

posameznika. Refleksivnost družbe se v splošnem nanaša na proces nastajanja druge 

modernosti (Beck, Bonss in Lau 2003), ki v veliki meri odpravlja in nadomešča determinizem 

tradicionalnih družb (Bauman 2003) ter se obenem ves čas kritično nanaša sama nase (Ule 

2002). V kontekst refleksivnosti družbe spadajo transformacija časa in prostora, mehanizmi za 

izkoreninjanje posameznika iz družbenih struktur, povečevanje osebne odgovornosti 

posameznika itd. Ti koncepti izvirajo iz institucij socialne države, družbe blaginje in 

globalizacije ter se manifestirajo v širitvi družbenih prostorov, v  povečevanju izbirnosti 

vsebin, prenosu racionalnega odločanja na posameznika ter v pluralnosti življenjskih zgodb in 

identitet (Giddens 2001; Atkinson 2010).  

 

V okviru refleksivnosti posameznika razlikujemo med notranjo in zunanjo refleksivnostjo. 

Notranja refleksivnost se nanaša na sposobnost posameznika, da nase gleda kot na objekt in s 

tega zornega kota poglobljeno proučuje informacije, ki jih ima o sebi (Ebert 2012; Oyserman, 

Elmore in Smith 2012). Notranjo refleksivnost zato lahko opredelimo tudi kot proces 

poglobljenega notranjega dialoga, ki ga ima posameznik s samim seboj.  

 

Ta notranja miselna aktivnost poteka sočasno s kritičnim presojanje te iste aktivnosti in je kot 

taka transformativne narave (Archer 2010; Bolton 2010; Donati 2011). Posameznik tako 

aktivno preiskuje, proučuje, presoja in tehta svoje vrednote, navade, način mišljenja, model 

notranjega sveta, vedenje itd. (Cunliffe 2009; Caetano 2010; Alexe 2010). Ob tem velja 

dodati, da stanje notranje refleksivnosti ni nekaj trajnega. To stanje je namreč potrebno 
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vzpostavljati vedno znova; vzpostavi se takrat, ko se posameznik v določenem trenutku 

aktivno začne zavedati samega sebe, svojih teženj in okolice (Styhre in Tienari 2013). 

 

Zunanja refleksivnost posameznika se po drugi strani nanaša na sposobnost, da le-ta v 

razmerah rastoče kompleksnosti družbe in naraščajoče globalne negotovosti poglobljeno 

proučuje informacije, ki jih prejme iz okolja (Beck in Beck-Gernsheim 2002). V praktičnem 

smislu to pomeni, da posameznik raziskuje svoj položaj v družbenih strukturah in odnose z 

drugimi posamezniki. Poglobljeno poznavanje družbenih okoliščin in odnosov je namreč 

ključni dejavnik, ki posamezniku omogoča aktivno delovanje v družbi in povečuje njegove 

možnosti za oblikovanje družbenega okolja (Cunliffe 2009; Archer 2010). Zunanja 

refleksivnost posameznika se v tem smislu torej nanaša na sposobnost poglobljenega 

proučevanja, raziskovanja in premišljevanja o družbi, dogodkih in svoji vlogi v njej. 

Povedano z drugimi besedami, zunanja refleksivnost posamezniku omogoča, da s perspektive 

oddaljenega opazovalca razume vzročno-posledične mehanizme delovanja družbe (Bolton 

2010; Donati 2011). 

 

Za obdobje refleksivne modernosti je tudi značilno, da identitete postajajo vse bolj refleksivne 

oziroma projektne, in stvar individualne izbire (Giddens 1991; Ule 2002; Adams 2006). To 

pomeni, da posamezniki v vse večji meri planirajo, organizirajo, vodijo in kontrolirajo razvoj 

svojih identitet, ki zaradi tega postajajo neke vrste osebni podjem znotraj struktur in procesov 

individualizirane družbe (Copenhagen Institute for Futures Studies 2005; Archer 2010). Take 

identitete so namerne, premišljene in kritične, izdelane v razmerah naraščajoče kompleksnosti 

družbe in globalne negotovosti. Identitete se večinoma izdelujejo projektno; t.j. predvsem v 

trenutkih, ko se posameznik nahaja v stanju notranje refleksivnosti, ki mu omogoča 

poglobljeno razumevanje samega sebe in delovanje vzročno-posledičnih mehanizmov družbe. 

Razvoj identitet posameznika je zato v času nove individualne svobode in odgovornosti 

nameren proces, ki zahteva določen čas in trud (Bauman 2001; Coates 2013). Za rezultat tega 

procesa pa je odgovoren vsak posameznik sam (Giddens 1991). V okviru refleksivne 

identitete ločimo notranjo in zunanjo dimenzijo. Notranje identitete v tem kontekstu 

predstavljajo posameznikove osebne lastnosti, cilje in vrednote, oziroma njegovo temeljno 

naravo. Zunanje identitete po drugi strani predstavljajo posameznikove družbene vloge ter 
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razmerja z drugimi posamezniki in skupinami, ki se skladajo s posameznikovimi notranjimi 

identitetami (Stets in Burke 2003; Oyserman, Elmore in Smith 2012). 

 

Pojav izbirnosti identitet se neposredno prepleta z izbirnostjo življenjskih zgodb in 

življenjskega stila posameznika (Beck in Beck-Gernsheim 2002; Copenhagen Institute for 

Futures Studies 2005). Za moderno družbo je značilno, da se odgovornost za oblikovanje 

življenjske zgodbe čedalje bolj prelaga na posameznika (Caetano 2010). To pomeni, da vsak 

posameznik postaja vedno bolj odgovoren za svoje uspehe ali neuspehe, kar v njegovo 

življenje vnaša določeno stopnjo tesnobe in druge podobne psihološke pojave. Življenjska 

zgodba posameznika tako v tem kontekstu postaja izbirna, refleksivna, narejena, tvegana, 

globalizirana in eksperimentalna, saj stari vzorci v tem obdobju preprosto ne delujejo več 

(Beck in Beck-Gernsheim 2002; Ule 2002). Zato je v takšnih družbenih razmerah oblikovanje 

življenjskih zgodb vse pogosteje stvar osebnih nagibov (Genov 2014a), ki pa so na koncu še 

vedno družbeno pogojeni (Eriksen 2009). Koncepta življenjske zgodbe in življenjskega stila 

se med seboj tesno prepletata in vzajemno delujeta drug na drugega. S praktičnega vidika so 

življenski stili nabor praks, navad, dejavnosti, želja in orientacij posameznika, ki se v 

praktičnem smislu manifestirajo kot način hranjenja, oblačenja, preživljanju prostega časa ipd. 

(Giddens 1991; Ule 2002). Življenjski stili v trenutni modernosti stopajo na mesto kolektivnih 

kultur in tradicij. To pomeni, da se posameznik otresa tradicionalnih družbenih spon, kar se 

kaže v tem, da narašča tako opolnomočenost, kot tudi odgovornost posameznika (Atkinson 

2010). 

 

V kontekstu globalnega trenda individualizacije dejavniki strukturne dimenzij predstavljajo 

osnovo za mednarodno širitev joge. Institucionalno okolje opredeljujejo predvsem različne 

tradicije in smeri učenja joge, ter mednarodna jogijska združenja. V središču družbenih mrež 

se nahajajo različne organizirane oblike vadbe in druge z jogo povezane dogodke, ki 

povečujejo družbene interakcije. Medijska izpostavljenost in okrepljen diskurz o jogi pa 

predstavlja tretji faktor strukturne dimenzije fenomena (De Michelis 2004; Strauss 2005; 

Rolih 2009; Singleton 2010; Ross et al. 2013). Akterska dimenzija globalnega trenda 

individualizacije se odraža predvsem v opolnomočenju in povečani avtonomiji posameznikov. 

Ti se za vstop na polje joge odločijo zaradi različnih dejavnikov. V praktičnem smislu to 

pomeni, da lahko posamezniki v skladu s svojimi željami in cilji izbirajo najustreznejše oblike 
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vadbe (Gregorec 2008; Penman et al. 2012; Quilty et al. 2013). V povezavi s tem lahko 

identificiramo dve modalnosti širitve joge. Prvo modalnost predstavlja kvantitativna širitev, 

oziroma rast števila vadečih. Hkrati se polje joge širi tudi zaradi zavzemanja dodatnega 

družbenega prostora in rasti trga z jogo povezanih storitev in izdelkov (npr. Jain 2012; 

yogajournal.com 2014). Drugo modalnost predstavlja kvalitativna širitev joge. Ta širitev se 

prvenstveno manifestira skozi transformativne učinke vadbe, ki jih vadeči zaznajo na fizični, 

umski in duhovni ravni (npr. Yuasa 1987; Birdee et al. 2008; Lee et al. 2009; Ross et al. 

2013). Spreminjanje življenjskih poti in refleksivnih identitet posameznikov (npr. Mead 1934; 

Bauman 2001; Adams 2003; Archer 2010; Atkinson 2010) pa je neposredno povezano s 

transformacijami, ki jih zaznajo vadeči in skozi povratno zanko vplivajo na dejavnike 

strukturne dimenzije globalnega trenda individualizacije. 

 

Joga ima sicer v družbenem okolju različne pomene. Kot vsaka kulturna praksa je tudi ta 

vpeta v  mrežo odnosov s kulturnimi ustvarjalci, kulturnimi prejemniki in družbenim okoljem  

(Griswold 2013). Z vsebinskega vidika še največkrat zasledimo, da se jogo na tak ali 

drugačen način povezuje s širšim področjem zdravja, telesne vadbe, psihologije, filozofije in 

duhovnosti. V strogo tehničnem smislu to prakso sestavlja obsežen korpus duhovnih vrednot, 

pogledov, zapovedi in tehnik, ki so se vsaj zadnjih pet tisoč let razvijale na območju južne 

Azije. Po eni strani zato lahko razumemo jogo kot soustvarjalko staroindijske kulture, po 

drugi strani pa kot splošno poimenovanje za različne duhovne poti (Feuerstein 2002). V tem 

smislu velja, da je joga metafizična filozofija o transcendentnem, ki je povezana z različnimi 

religijskimi tokovi, vendar sama ni religija v klasičnem pomenu besede. To je še posebej 

značilno za obdobje zadnjih stotih let. V tem času se je namreč joga sekularizirala, kar se kaže 

v njeni univerzalni in nesektaški duhovnosti (Alter 2004). 

 

Z bolj praktičnega vidika je joga pot, ki z različnimi tehnikami in praksami vodi k 

uravnoteženju ter harmoniziranju dinamičnega modela telo-um-duh (Satyananda Saraswati 

1998; Iyengar 2005). Redna vadba namreč izboljšuje psihofizično in duhovno blagostanje 

posameznikov (Fields 2001). Učitelji različnih tradicij te tehnike in prakse prvenstveno učijo 

kot izkustveno disciplino, saj filozofija joge temelji predvsem na praksi. Zgolj konceptualno 

znanje, besede ali metafizične špekulacije namreč ne morejo vsebovati in v celoti prenesti 

znanja. Zato imajo učitelji osrednjo vlogo pri poučevanju joge (Whicher 1998). Joga je torej 
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usmerjena v prakso in eksperiment, zato jo v tem smislu razumemo kot preskušen sistem 

zgodovinsko izkustvenega značaja. Za jogo pa ni značilna le njena praktična plat, temveč tudi 

iniciacijska struktura. Joge se namreč človek ne uči na lastno pest, temveč pri tem potrebuje 

vodstvo mojstra, guruja (Eliade 2011). Potrebno je namreč vedeti, da joga operira z zelo 

sofisticirano epistemologijo in ontologijo, ter prepoznava ravni ali dimenzije obstoja, za 

katere večina sodobne znanosti niti ne sumi, da obstajajo (Fuerstein 2002). Zato se resni 

iskalci na pot joge ne podajajo sami. 

 

Po drugi strani se moderne oblike  joge, ki so se praviloma izoblikovale v zahodnem 

kulturnem okolju, od tradicionalnih različic lahko bistveno razlikujejo. Moderne oblike joge 

so še največkrat usmerjene v telesne vidike jogijskih praks, kjer je osnovni cilj doseganje 

telesnega blagostanja. Vendar pa se pretirano poudarjanje golih jogijskih tehnik in 

zanemarjanje filozofskih osnov lahko odraža v izkrivljeni interpretaciji tradicionalnih praks 

(Whicher 1998; Fields 2001; Jois 2004). To je možno opaziti predvsem v zadnjih stotih letih, 

ko so se tradicionalne jogijske ideje prenašale na evropsko in ameriško kulturno področje. 

Tradicionalno jogo so različni akterji v novem okolju v večini primerov zreducirali na bolj ali 

manj intenzivno telesno vadbo, ki ji je včasih dodan še ščepec duhovnosti. Sodobna 

organiziranost sveta, kozmopolitanizacija, hiter razvoj globalne ekonomije, poenostavljeni 

logistični procesi in rastoče zanimanje sekulariziranega zahodnega sveta je v tem primeru 

delovalo kot katalizator pri nastajanju moderne joge. Svoje so nemalokrat dodali še podjetni 

posamezniki, ki so v vlogah novodobnih gurujev sebe in jogo popeljali do zvedniškega statusa 

in pogosto tudi razvodenili tradicionalna učenja (De Michelis 2004; Desikachar 2004; Jois 

2004; Strauss 2005; Singleton 2010). 

 

Na zadnjo fazo širitve in transformacije joge je pomembno vplivala nova družbena realnost 

moderne dobe. Joga, ki jo v tem delu opredelimo kot krovni pojem za skupek praks, s 

katerimi vadeči mojstrijo telo, um in duha, je namreč v tem obdobju korenito spremenila 

smer, oziroma se je izrazito spremenila njena uporabna in simbolična vrednost. Po eni strani 

je joga postala del mainstreama, pojavile so se nove smeri, praksa se je globalizirala, 

komodificirala in komercializirala. Posamezniki sodobnega časa imajo tako na izbiro široko 

paleto možnosti, pa najsi razumemo jogo kot telesno prakso, ali pa kot način za zasledovanje 

soterioloških ciljev, ki segajo na področje transcendentnega. 
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Na podlagi predstavljenega ocenjujemo, da je joga fenomen, ki pomembno vpliva na 

družbene procese v Sloveniji, Italiji in Avstriji. Za Slovenijo velja ocena, da jogo vadi okrog 

60 tisoč posameznikov, kar predstavlja 3 % populacije (Dinevski 2008). Podobnih podatkov 

za Italijo in Avstrijo nismo uspeli pridobiti, vendar ocenjujemo, da je v omenjenih dveh 

državah število vadečih na podobni ravni, kot v Sloveniji. Menimo, da to predstavlja 

pomemben del populacije, saj joga v današnjem času velja za eno izmed praks, s katerimi se 

lahko učinkovito lotevamo zdravstvene in druge družbene problematike. Raziskave namreč 

kažejo, da vadba joge pozitivno vpliva na telesno in mentalno blagostanje vadečih (npr. 

Brisbon in Lowery 2011; Büssing et al. 2012; Sengupta 2012; Cramer et al. 2013; Ward et al. 

2013; Anderzén-Carlsson et al. 2014; Dick et al. 2014). Poleg tega se je učinkovitost joge 

pokazala na področju socializacije in integracije marginalnih družbenih skupin (npr. Rucker 

2005; Bilderbeck in drugi 2013; Nikolić-Ristanović 2014). Vadba joge obenem vpliva na 

spreminjanje življenjskih zgodb in refleksivnih identitet tudi pri vadečih iz ne-marginalnih 

družbenih skupin. Nenazadnje je vredno omeniti, da širjenje joge spodbuja rast trga storitev in 

izdelkov povezanih z jogo, kar prispeva k povečevanju skupne gospodarske aktivnosti 

določenega območja. Zato ocenjujemo, da je joga večrazsežnosten fenomen, ki pomembno 

vpliva na moderno družbo in njen razvoj; tako v globalnem smislu, kot tudi lokalno na 

primeru Slovenije, Avstrije in Italije (npr. Hafner-Holter in drugi 2009; Kovačič in Kovačič 

2011; Pucko 2011; Kovačič in drugi 2013; Cavallera in drugi 2014; Fiori in drugi 2014). 

 

V kontekstu predstavljenega lahko ugotovimo, da joga ponuja vsebinski okvir, praktična 

navodila in tudi model življenjske trajektorije, v okviru katerih se lahko gibljejo posamezniki. 

S tem joga kot praksa deluje v dveh smereh. Po eni strani povzroča spremembe v dinamičnem 

modelu telo-um-duh, v življenjskih poteh in refleksivnih identitetah posameznikov. Po drugi 

strani joga deluje tudi v nasprotno smer. Zaradi svojega sistematičnega pristopa posameznike 

ukoreninja v družbo, ali pa jim vsaj omogoča stabilnejšo in manj tvegano življenjsko pot.  

Zato ima joga v kontekstu moderne družbe vsaj dve plati: (1) zaradi svoje vseprisotnosti je 

postala mainstream kulturna praksa, (2) zaradi vsebin, s katerimi se ukvarja, ima značaj 

kontrakulturne prakse. To pomeni, da je joga z vidika sociologije in moderne družbe notranje 

kontradiktoren fenomen in kot taka predstavlja svojevrsten raziskovalen izziv. 
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4.1 Prispevek k znanosti 

 

Izvirni prispevek doktorske disetacije se nanaša na fenomen mednarodne širitve joge v 

kontekstu globalnega trenda individualizacije od leta 2000 naprej. Z raziskavo smo pokazali, 

da ima mednarodna širitev joge kvantitativno in kvalitativno dimenzijo. Kvantitativna 

dimenzija se nanaša na rast števila vadečih, zavzemanje dodatnega družbenega prostora, rast 

trga z jogo povezanih storitev in izdelkov ipd. Kvalitativna dimenzija se manifestira skozi 

transformativne učinke vadbe oziroma skozi spremembe, ki jih vadeči zaznavajo na telesni, 

umski in duhovni ravni. Hkrati se transformativni učinki vadbe nanašajo tudi na spreminjanje 

življenjskih poti in refleksivnih identitet praktikov, ter na dejavnike strukturne dimenzije 

globalnega trenda individualizacije. 

 

Z raziskavo smo empirično preskusili dvodimenzionalni model globalnega trenda 

individualizacije. Primarni raziskovalni podatki so pokazali, da se ta model dobro ujema s 

konceptualnim okvirom mednarodne širitve joge. Strukturna dimenzija trenda, ki se 

konkretizira v institucionalnem okolju, družbenih mrežah in medijih, je namreč predpogoj za 

mednarodno širitev joge. Akterska dimenzija se v tem kontekstu prepleta z izhodišči 

strukturne dimenzije istega trenda in se konkretizira v povečanih sposobnostih refleksivnega 

mišljenja, ki je po naših ugotovitvah povezano z doseženo stopnjo izobrazbe posameznika.  

 

V raziskavi smo pokazali, da vadba joge v kontekstu globalnega trenda individualizacije in 

različnih modernosti hkrati deluje konstruktivno, destruktivno in kontradiktorno. Izobrazbena 

raven je eden izmed ključnih dejavnikov, ki v povezavi s tem omogoča mednarodno širitev 

joge. Pri vadbi namreč močno prevladujejo posamezniki s terciarno izobrazbo (74,4% 

anketirancev). Zato prevlada bolj izobraženih praktikov kaže na moč in družbeno 

konstruktivno vlogo izobraževalnih sistemov, ki posameznike usposabljajo za učinkovito 

delovanje znotraj družbenih prostorov. Vendar pa to lahko spremljajo družbeno destruktivni 

učinki, saj izobrazbeno neenakost pogosto spremlja ekonomska neenakost. Zato joga v tem 

kontekstu lahko pridobi oznako ekskluzivne prakse, ki je namenjena intelektualnim in 

ekonomskim elitam določenih družbenih okolij. S tem se povečuje kulturna oziroma 

funkcijska diferenciacija družbe, ki v ozračju različnih modernosti in globalnega trenda 

individualizacije deluje razdiralno, saj podpira stratifikacijo družbe. To pa lahko vodi do 



Krajnik, Marjan. 2016. »Mednarodna razširjenost joge kot manifestacija globalnega trenda 

individualizacije.« Doktorska disertacija. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

143 

 

različnih patoloških stanj in vedenj, ki so značilna za sodobno potrošniško družbo; t.j. 

vzvišeno vedenje, občudovanje samega sebe, občutek posebnosti, občutek drugačnosti, lastna 

večvrednost ipd. 

 

V kontekstu globalnega trenda individualizacije in drugih modernosti se konstruktivni učinki 

joge kažejo v tem, da vadba na telesni in umski ravni posameznika blaži negativne učinke 

omenjenega trenda. Joga prav tako vpliva na manjšo odklonskost stališč in vedenj, ki jih 

posamezniku vsiljuje individualizacija, saj vadba predrugača temeljno naravo, vrednote in 

cilje nezainteresiranega, skeptičnega in odtujenega posameznika. Ti učinki se konkretizirajo v 

spremembi življenjskih poti in refleksivnih identitet, kjer sta dolžina staža in pogostost vadbe 

pomembna razločevalna dejavnika. 

 

Kontradiktorne učinke vadbe joge smo zaznali v tem, da v dobi, ko v družbi prevladujeta 

filozofija materializma ter racionalno-kritični um, vadba podpira ravno nasprotne procese; t.j. 

humanizacijo posameznika skozi prevpraševanje etike in morale, ter iskanje smisla oziroma 

sakralizacija življenja. Poleg tega vadeče ponovno ukoreninja v družbene strukture, ki jih z 

institucionalnim okoljem, družbenimi mrežami in različnimi jogijskimi skupnostmi ustvarja 

sama.  

 

V praktičnem smislu smo z raziskavo pokazali, da vadba joge spreminja telesne, umske in 

duhovne vidike posameznikov. Te ugotovitve se dobro ujemajo s tradicionalnimi 

interpretacijami in učenji prakse. Kljub temu so nas rezultati raziskave, oziroma hitrost 

transformativnih učinkov do določene mere presenetili. Izkazalo se je namreč, da so 

anketiranci prve učinke vadbe zaznali razmeroma hitro. Pomembne spremembe v določenih 

telesnih in umskih funkcijah so namreč zaznali tudi tisti praktiki, ki so se z jogo ukvarjali 

manj kot eno leto. Pri anketirancih, ki so jogo vadili dlje kot eno leto, pa so bili učinki še bolj 

izraziti in so vključevali vse tri elemente trializma telo-um-duh. 

 

4.2 Omejitve in predlogi za nadaljnje raziskovanje 

 

Raziskavo smo zaradi časovnih, finančnih in drugih praktičnih omejitev omejili na tri države, 

ki spadajo v zahodno kulturno-geografsko sfero, t.j. na Slovenijo, Italijo in Avstrijo. To 
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pomeni, da rezultatov raziskave ne moremo posplošiti za celotni zahodni svet, če ta konstrukt, 

ki v kontekstu raziskave predstavlja gonilno silo pri mednarodnem širjenju joge, v realnem 

svetu sploh lahko uspešno zamejimo. Zato predstavljeni rezultati ob določeni meri zadržanosti 

veljajo zgolj za omenjene tri države. Kljub temu, da si nekatera območja omenjenih držav 

delijo skupno državno, kulturno in religijsko zgodovino, so vse tri predstavnice ene izmed 

večjih evropskih etno-lingvističnih skupin, t.j. Slovanov, Romanov in Germanov. To se je v 

manjši meri odrazilo v rezultatih raziskave, ki so pokazali, da različne kulturne podstati ter z 

njimi povezane vrednote in vedenja lahko otežijo smiselno interpretacijo fenomena. Zato 

menimo, da bi bilo podobne raziskave smiselno izvesti tudi v drugih državah zahodnega 

sveta, kar bi kasneje omogočilo primerjavo izsledkov in eventuelno dodatno dopolnitev 

konceptualnega okvira mednarodne širitve joge. Poleg tega bi bilo zanimivo podobne 

raziskave izvesti tudi v vzhodno evropskih, azijskih ali latinsko ameriških družbah. S tem bi 

pridobili dodatne podatke, ki bi omogočili večjo primerjalno študijo fenomena.  

 

V kvantitativnem delu raziskave smo izvedli spletno anketo. Ker potrebnih podatkov o ciljni 

populaciji praktično ni bilo mogoče zbrati, smo namesto te oblikovali študijsko populacijo. V 

študijsko populacijo smo uvrstili prvih petdeset joga centrov iz Slovenije, prvih petdeset joga 

centrov iz Italije in prvih petdeset joga centrov iz Avstrije, ki smo jih na spletu našli preko 

Googlove javne iskalne strani google.com. Znotraj omenjenih sto petdeset centrov smo v 

študijsko populacijo uvrstili vse tiste posameznike, ki so vadili v omenjenih joga centrih in so 

tem predhodno sporočili naslov svoje elektronske pošte. To pomeni, da ne moremo izključiti 

možnosti, da študijska populacija ni pristranska, saj ni nujno, (1) da so vsi joga centri prisotni 

na spletu, (2) da so vsi člani omenjenim joga centrom sporočili naslov svoje elektronske 

pošte. Poleg tega velja, da so študijske populacije le redko reprezentativne (Johnson in 

Christensen 2012), kar pomeni, da rezultatov ne moremo posplošiti na celotno ciljno 

populacijo.  Zato menimo, da bi bilo podobno raziskavo smiselno izvesti tudi na naključnem 

vzorcu ciljne populacije, pri čemer bi za doseganje višje stopnje odgovora izvedli klasično 

poštno anketiranje.  

 

Ena izmed omejitev raziskave je relativno nizka stopnja odgovora. Povezavo do spletnega 

vprašalnika smo poslali skupno sto petdesetim joga centrom iz Slovenije, Italije in Avstrije. 

Od teh je svojim članom povezavo do anketnega vprašalnika posredovalo le devetnajst 
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centrov. Ocenjena skupna stopnja odgovora na ravni centrov je torej relativno nizka, saj znaša 

12,7 %. Še večjo omejitev v tem kontekstu predstavlja zelo nizka stopnja izpolnjenih 

vprašalnikov. Omenjeni centri so namreč ocenili, da so povezavo do spletnega vprašalnika 

posredovali 7.128 naslovnikov, izpolnjenih vprašalnikov pa je bilo samo 288. V konkretnem 

primeru to pomeni, da je ocenjena stopnja odgovora 4,0 % (4,8 % iz Slovenije, 3,8 % iz Italije 

in 2,6 % iz Avstrije). Pri tem je potrebno poudariti, da predstavljene stopnje odgovorov lahko 

služijo zgolj za orientacijo, oziroma grobo oceno, saj točnih podatkov zaradi zasnove in 

narave raziskave nismo mogli pridobiti. Poleg tega je potrebno izpostaviti tudi neenakomerno 

razporeditev odgovarjajočih v treh državah. Od prejetih 288 izpolnjenih vprašalnikov jih je 

bilo namreč 156 iz Slovenije, 102 iz Italije in 30 iz Avstrije. To pomeni, da so v skupnih 

rezultatih raziskave prevladali odgovori iz Slovenije, zaradi česar je bila pri interpretaciji 

podatkov potrebna določena mera previdnosti. V povezavi s tem predlagamo, da se v 

podobnih prihodnjih raziskavah poskuša doseči višjo stopnjo odgovora, kar je mogoče 

izvedljivo s klasičnim poštnim anketiranjem. Polega tega bi bilo smiselno doseči bolj 

enakomerno razporeditev odgovarjajočih v različnih etno-lingvističnih skupinah, kar bi lahko 

dosegli z mednarodnim timom raziskovalcev, ki bi pretežni del časa namenil terenskemu 

raziskovanju. 

 

V kvantitativnem delu raziskave smo za zbiranje primarnih raziskovalnih podatkov oblikovali 

anketni vprašalnik. Tega je vsebinsko in jezikovno testirala skupina sedmih poznavalcev s 

področja joge, globalnega trenda individualizacije in raziskovanja v družboslovju. Njihove 

predloge in pripombe smo smiselno upoštevali pri oblikovanju končne različice anketnega 

vprašalnika. Kljub temu smo pri analizi pridobljenih podatkov ugotovili, da sta dve vprašanji 

dopuščali različne interpretacije, oziroma nista bili popolnoma jasni. Zato smo bili pri 

interpretaciji teh dveh vprašanj bolj previdni, kar je zmanjšalo njuno pojasnjevalno moč. V 

tem kontekstu predlagamo, da prihodnji raziskovalci anketne vprašalnike testirajo tudi na 

pilotni skupini iz raziskovane populacije ali vzorca in ne samo na izbrani skupini poznavalcev 

področja. 

 

V disertaciji smo proučevali nekatere teme, o katerih v raziskovalni skupnosti teče izrazito 

pluralen diskurz. To pomeni, da za določene koncepte večkrat nismo našli prevladujočega 

modela ali miselnega toka, zato smo te v več primerih oblikovali po lastni presoji. To je 
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vplivalo tudi na sestavo anketnega vprašalnika, v katerega smo vključili več sklopov vprašanj, 

ki so se nanašali na koncepte, kot so telo, um, duh, življenjska pot in refleksivna identiteta. S 

tem smo arbitrarno opredelili omenjene koncepte, kar v konkretnem primeru lahko vodi do 

močnega spodbijanja rezultatov raziskave, oziroma poskusov reinterpretacije teh. V povezavi 

s tem bi bilo za večjo veljavnost prihodnjih raziskav zato nujno doseči vsaj delni konsenz 

raziskovalne skupnosti glede opredelitev navedenih konceptov.    

 

V metodološkem smislu je ena izmed omejitev raziskave ta, da nismo oblikovali kontrolne 

skupine, ki bi jo sestavljali nevadeči. To pomeni, da ne moremo vedeti zagotovo, če so učinki, 

o katerih so poročali sodelujoči, res rezultat vadbe joge ali jih je mogoče pripisati tudi drugim 

dejavnikom. To je lahko še posebno močan razlikovalni dejavnik pri tistih posameznikih, ki 

posedujejo boljše zmožnosti v kontekstu akterske dimenzije globalnega trenda 

individualizacije in so hkrati akcijsko naravnani. Zato menimo, da bi bilo v prihodnje 

raziskave smiselno vključiti tudi kontrolne skupine. S tem bi se verjetno pokazale konkretne 

razlike med eksperimentalnimi in kontrolnimi skupinami, oziroma primerjalni učinki vadbe 

joge.  

 

V kvalitativnem delu raziskave smo primarne raziskovalne podatke zbirali s poglobljenimi 

intervjuji. Zaradi mednarodno usmerjene raziskave smo sedem intervjujev od petnajstih 

izvedli v angleščini, ki ni bil materni jezik intervjuancev in spraševalca. Zato je pri 

intervjuanju občasno prihajalo do jezikovnih preprek, kar pomeni, da smo se morali nasloniti 

na kontekstualno razumevanje pridobljenih informacij. Zaradi tega smo bili pri interpretaciji 

omenjenih informacij previdni, saj sporočilnost ni bila vedno jasna. Poleg tega je kodiranje 

podatkov, ter združevanje teh v kategorije in teme, izvedel samo en raziskovalec. Zaradi tega 

ne moremo izključiti možnosti, da analiza podatkov ni bila pristranska. V povezavi s tem 

predlagamo, da podobne raziskave v prihodnosti izvaja mednarodni tim raziskovalcev. S tem 

bo dana možnost, da kodiranje izvede in uskladi večje število sodelujočih. Poleg tega bo 

obstajala večja verjetnost, da bodo raziskovalci in intervjuanci lahko komunicirali v maternih 

jezikih, kar bo izboljšalo sporočilnost pridobljenih informacij. 
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PRILOGE 

 

Priloga 1: Anketni vprašalnik v slovenščini 

Priloga 2: Anketni vprašalnik v italijanščini 

Priloga 3: Anketni vprašalnik v nemščini 

Priloga 4: Rezultati statistične obdelave podatkov 

Priloga 5: Protokol za drugi niz poglobljenih intervjujev 

Priloga 6: Primer transkripta intervjuja 

Priloga 7: Struktura tem, kategorij in kod z agregiranimi viri in referencami 

 

 

  



 

 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

1 Kako dolgo vadite jogo? 

 

 Manj kot 1 leto 

 Med 1 in do 3 let 

 Med 3 in do 5 let 

 Med 5 in do 7 let 

 Med 7 in do 9 let 

 Več kot 9 let 

 

2 Kako pogosto ste vadili jogo v zadnjih 12 mesecih? 

 

 Manj kot enkrat na teden 

 Enkrat do dvakrat na teden 

 Trikrat do štirikrat na teden 

 Petkrat do šestkrat na teden 

 Vsak dan v tednu 

 

3 Kako dolgo je ponavadi trajala vaša tipična vadba v obdobju zadnjih 12 mesecev? 

 

 Do 15 minut 

 Med 15 in 30 minutami 

 Med 31 in 60 minutami 

 Med 61 in 90 minutami 

 Med 91 in 120 minutami 

 Več kot 120 minut 

 

  



 

 

 

4 Kako pogosto ste v zadnjih 12 mesecih izvajali sledeče prakse oziroma aktivnosti? 

 

 
Nikoli 

(1) 

Redko 

(Manj 

kot 

enkrat 

na 

teden)  

(2) 

Občasno 

(Enkrat 

do 

dvakrat 

na 

teden)  

(3) 

Pogosto 

(Trikrat 

do 

štirikrat 

na 

teden) 

(4) 

Zelo 

pogosto 

(Več kot 

štirikrat na 

teden) 

 (5) 

N/A (6) 

1. Tehnike telesnih drž 

(asana) 

      

2. Dihalne tehnike 

(pranayama) 

      

3. Tehnike ponotranjenja 

čutov (pratyahara) 

      

4. Tehnike koncentracije 

/ meditacija (dharana / 

dhyana) 

      

5. Čistilne tehnike 

(shatkarma) 

      

6. Ponavljanje manter       

7. Petje duhovnih 

napevov (kirtan) 

      

8. Udeleževanje različnih 

srečanj (npr. satsang) 

      

9. Udeleževanje ritualov 

(npr. Guru poornima, 

Shivaratri, Navaratri 

ipd.) 

      

10. Drugo (prosim 

navedite) 

      

 

  



 

 

 

5 Kje ste prvič slišali za jogo? 

(Prosim izberite največ 3 odgovore) 

 

 Od članov svoje družine 

 Od prijateljev ali znancev 

 V šoli 

 V službi 

 V reviji ali časopisu 

 Na radiju 

 Na televiziji 

 Na internetu 

 Na reklamnih plakatih 

 Drugo (prosim navedite) …….................................................. 

 

6 Kako ste začeli vaditi jogo? 

 

 Vaditi sem začel/-a sam/-a (npr. s pomočjo knjig in drugih podobnih virov) 

 Imel/-a sem osebnega profesionalnega učitelja 

 Naučil me je prijatelj ali znanec 

 Vpisal/-a sem se na organizirani tečaj joge 

 Bival/-a sem v ašramu 

 Na dopustu ali potovanju 

 Drugo (prosim navedite) ……................................................. 

 

7 Ali poznate koga, ki jogo vadi samostojno? (Razlaga: Samostojno pomeni, da se 

posameznik/-ca ne udeležuje organiziranih oblik vadbe, različnih srečanj, ritualov ipd.). 

 

Da    Ne 

 

8 Če ste na vprašanje številka 7 odgovorili z "Da", koliko takšnih posameznikov poznate? 

 

 Prosim navedite število .......... 

 

  



 

 

 

9 Kako ste izvedeli za center / studio / šolo joge, ki jo trenutno obiskujete? 

(Prosim izberite največ 3 odgovore) 

 

 Od članov svoje družine 

 Od prijateljev ali znancev 

 V šoli 

 V službi 

 V reviji ali časopisu 

 Na radiju 

 Na televiziji 

 Na internetu 

 Na reklamnih plakatih 

 Drugo (prosim navedite) …….................................................. 

 

10 V koliko različnih centrih / studiih / šolah joge ste vadili do sedaj? 

 

 1 

 2-3 

 4-5 

 6-7 

 8 ali več 

 

11 Ali ste vi že koga navdušili za vadbo joge? 

 

 Da, vendar še ne vadi/-jo 

 Da, in še vedno vadi/-jo 

 Da, vendar ne vadi/-jo več 

 Ne 

 Ne, vendar nameravam 

 Drugo (prosim navedite)…................................................…. 

 

  



 

 

 

12 Zakaj ste začeli vaditi jogo? 

(Na spodnji lestvici prosim ocenite, v kolikšni meri za vas držijo ponujeni odgovori) 

 

Sploh 

ne drži 

(1) 

Večinoma 

ne drži 

(2) 

Niti - 

niti (3) 

Večinoma 

drži (4) 

Popolnoma 

drži (5) 
N/A (6) 

1. Zaradi izboljšanja 

splošnega počutja 

      

2. Zaradi izboljšanja 

fizične pripravljenosti 

      

3. Zaradi izboljšanja 

prožnosti telesa 

      

4. Preventivno zaradi 

zdravja 

      

5. Zaradi izboljšanja 

zdravstvenih težav 

      

6. Zaradi obvladovanja 

stresa 

      

7. Zaradi sprostitve       

8. Da sem se vključil/-a 

v družbo 

      

9. Da sem naredil/-a 

spremembo v življenju 

      

10. Zaradi osebnega 

razvoja 

      

11. Zaradi duhovnega 

razvoja 

      

12. Ker je joga 

popularna 

      

13. Zaradi radovednosti       

14. Drugo (prosim 

navedite)……. 

      

 

 



 

 

 

13 Ali je vadba joge izpolnila vaša začetna pričakovanja? 

 

 Sploh ne 

 Večinoma ne 

 Niti da, niti ne 

 Večinoma da 

 Popolnoma 

 Presega moja pričakovanja 

 



 

 

 

14 Kaj vam joga pomeni danes? 

(Na spodnji lestvici prosim ocenite, v kolikšni meri za vas držijo ponujeni odgovori) 

 

 

Sploh 

ne drži 

(1) 

Večinoma 

ne drži 

(2) 

Niti - 

niti (3) 

Večinoma 

drži (4) 

Popolnoma 

drži (5) 
N/A (6) 

1. Način za izboljšanje 

splošnega počutja 

      

2. Način za izboljšanje 

fizične pripravljenosti 

      

3. Način za izboljšanje 

prožnosti telesa 

      

4. Preventivna 

zdravstvena praksa 

      

5. Način za izboljšanje 

zdravstvenih težav 

      

6. Način za obvladovanje 

stresa 

      

7. Sprostitev       

8. Druženje s podobno 

mislečimi 

      

9. (Nov) način življenja       

10. Pot osebnega razvoja       

11. Duhovna pot       

12. Popularna vadba 

oziroma aktivnost 

      

13. Nekaj, kar želim 

dodatno raziskati 

      

14. Drugo (prosim 

navedite)……. 

      

 

  



 

 

 

15 Na spodnji lestvici prosim ocenite, v kolikšni meri se strinjate s ponujenimi trditvami: 

 

Zaradi vadbe joge... 

Sploh se 

ne 

strinjam 

(1) 

Večinoma 

se ne 

strinjam 

(2) 

Niti - 

niti 

(3) 

Večinoma 

se 

strinjam 

(4) 

Popolnoma 

se strinjam 

(5) 

N/A (6) 

1. ... je moje telo bolj 

prožno. 

      

2. ... je boljša moja fizična 

pripravljenost. 

      

3. ... imam bolj skladno 

razvito telo. 

      

4. ... se počutim bolj 

zdravo. 

      

5. ... lažje obvladujem 

stres. 

      

6. ... razmišljam bolj jasno.        

7. ... bolje razumem lastna 

čustva in čustva drugih. 

      

8. ... imam močnejšo voljo.       

9. ... sem bolje povezan/-a 

s svojim notranjim virom 

moči. 

      

10. ...spoznavam smisel 

življenja. 

      

11. ... imam močnejšo 

intuicijo. 

      

12. ... sem napredoval/-a v 

duhovnem razvoju. 

      

 

  



 

 

 

16 Na spodnji lestvici prosim ocenite, v kolikšni meri se strinjate s ponujenimi trditvami: 

 

Zaradi vadbe joge... 

Sploh se 

ne 

strinjam 

(1) 

Večinoma 

se ne 

strinjam 

(2) 

Niti - 

niti 

(3) 

Večinoma 

se 

strinjam 

(4) 

Popolnoma 

se strinjam 

(5) 

N/A (6) 

1. ... sem spremenil/-a 

svoje življenjske cilje. 

      

2. ... me zanimajo druge 

stvari, kot v preteklosti.  

      

3. ... sem manj 

obremenjen/-a glede 

prihodnosti. 

      

4. ... se je spremenil potek 

mojega življenja. 

      

5. ... je moje življenje bolj 

stabilno. 

      

6. ... si vzamem več časa 

zase. 

      

7. ... se bolj zdravo 

prehranjujem. 

      

8. ... drugače preživljam 

svoj prosti čas. 

      

9. ... sem spremenil/-a slog 

oblačenja. 

      

10. ... se bolj pogosto 

ukvarjam s športnimi 

aktivnostmi. 

      

 

  



 

 

 

17 Na spodnji lestvici prosim ocenite, v kolikšni meri se strinjate s ponujenimi trditvami: 

 

Trditev 

Zaradi vadbe joge... 

Sploh se 

ne 

strinjam 

(1) 

Večinoma 

se ne 

strinjam 

(2) 

Niti - 

niti 

(3) 

Večinoma 

se 

strinjam 

(4) 

Popolnoma 

se strinjam 

(5) 

N/A (6) 

1. ... sem spremenil/-a svoj 

pogled na svet. 

      

2. ... več razmišljam o 

trenutnih družbenih 

dogajanjih. 

      

3. ... mi materialne dobrine 

pomenijo manj, kot v 

preteklosti. 

      

4. ... bolje razumem svoje 

močne in šibke točke. 

      

5. ... mi harmonični odnosi 

z drugimi pomenijo več, 

kot v preteklosti. 

      

6. ...sem bolj strpen/-na do 

drugih. 

      

7. ... bolj pogosto 

pomagam drugim. 

      

8. ... se ljudje do mene 

obnašajo drugače, kot v 

preteklosti. 

      

9. ... me ljudje večkrat 

vprašajo za mnenje ali 

nasvet. 

      

10. ... se ljudje z mano 

družijo raje, kot v 

preteklosti. 

      

 

 

 

 



 

 

 

18 Kakšen je vaš spol? 

 

 Ženski 

 Moški 

 

19 Letnica vašega rojstva?  

 

 ................... 

 

20 Kakšna je vaša narodnost? 

 

 Avstrijska 

 Italijanska 

 Slovenska 

 Drugo (prosim navedite) ……........................................ 

 

21 Kakšna je vaša najvišja stopnja dokončane izobrazbe?  

 

 Osnovna šola ali manj 

 Gimnazija, srednja poklicna in strokovna šola ipd. 

 Višješolska strokovna, visokošolska strokovna, univerzitetna, strokovni 

magisterij ipd. 

 Doktorat, znanstveni magisterij, specializacija po univerzitetni izobrazbi 

 

22 Kje prebivate? 

 

 Na podeželju 

 V predmestju 

 V mestu do 10.000 prebivalcev 

 V mestu med 10.000 in 100.000 prebivalci 

 V mestu nad 100.000 prebivalcev 

 

Najlepša hvala za sodelovanje! 

  



 

 

 

IL QUESTIONARIO 

 

1 Da quanto tempo praticate lo yoga? 

 

 Meno di 1 anno 

 Tra 1 e 3 anni 

 Tra 3 e 5 anni 

 Tra 5 e 7 anni 

 Tra 7 e 9 anni 

 Più di 9 anni 

 

2 Con quale frequenza avete praticato lo yoga negli ultimi 12 mesi? 

 

 Meno di una volta a settimana 

 Da una a due volte a settimana 

 Da tre a quattro volte a settimana 

 Da cinque a sei volte a settimana 

 Ogni giorno della settimana 

 

3 Quanto tempo è durato il vostro esercizio usuale negli ultimi 12 mesi? 

 

 Fino a 15 minuti 

 Tra 15 e 30 minuti 

 Tra 31 e 60 minuti 

 Tra 61 e 90 minuti 

 Tra 91 e 120 minuti 

 Più di 120 minuti 

  



 

 

 

4 Con quale frequenza avete svolto questi esercizi o attività negli ultimi 12 mesi? 

 

Esercizi e attività  Mai (1) 

Raramente 

(Meno di 

una volta 

a 

settimana) 

(2) 

Di tanto 

in tanto 

(Da una a 

due volte 

a 

settimana) 

(3) 

Spesso 

(Da tre a 

quattro 

volte a 

settimana) 

(4) 

Molto 

spesso (Più 

di quattro 

volte a 

settimana) 

 (5) 

N/A (6) 

1. Tecniche di posture 

del corpo (asana) 

      

2. Tecniche di 

respirazione 

(pranayama)  

      

3. Tecniche di 

internalizzazione dei 

sensi (pratyahara) 

      

4. Tecniche di 

concentrazione / 

meditazione (dharana / 

dhyana) 

      

5. Tecniche di 

purificazione 

(shatkarma) 

      

6. Ripetizione del 

mantra 

      

7. Canto con musica 

spirituale (kirtan) 

      

8. Partecipazione a vari 

incontri (es. satsang) 

      

9. Partecipazione a 

rituali (es. Guru 

poornima, Shivaratri, 

Navaratri, ecc.) 

      

10. Altro (si prega di 

specificare) 

      

  



 

 

 

5 Dove avete sentito parlare di yoga per la prima volta? 

(Si prega di selezionare fino a 3 risposte) 

 

 Dai membri della propria famiglia 

 Da amici o conoscenti 

 A scuola 

 Al lavoro 

 Su riviste o giornali 

 Alla radio 

 In televisione 

 Su internet 

 Su poster pubblicitari 

 Altro (si prega di specificare) ……................................................ 

 

6 Come avete iniziato a praticare lo yoga? 

 

 Ho iniziato a praticarlo da solo (per esempio con l’aiuto di libri e altri materiali 

simili) 

 Ho avuto un insegnante professionista personale 

 Tramite l’insegnamento di un amico o un conoscente 

 Mi sono iscritto a un corso di yoga 

 Ho soggiornato nell'ashram 

 In vacanza o in viaggio 

 Altro (si prega di specificare) ……................................................ 

 

7 Conoscete qualcuno che pratica lo yoga da solo? (Spiegazione: “Da solo” significa che 

l'individuo non partecipa a forme organizzate di esercizi, vari incontri, rituali, ecc.) 

 

Si    No 

 

8 Se alla domanda numero 7 avete risposto "Sì", quante persone del genere conoscete? 

 

 Si prega di specificare il numero ……................................................ 

 

  



 

 

 

9 Come siete venuti a conoscenza del centro / studio / scuola di yoga, che frequentate 

attualmente? 

(Si prega di selezionare fino a 3 risposte) 

 

 Dai membri della propria famiglia 

 Da amici o conoscenti 

 A scuola 

 Al lavoro 

 Su riviste o giornali 

 Alla radio 

 In televisione 

 Su internet 

 Su poster pubblicitari 

 Altro (si prega di specificare) ……................................................ 

 

10 Quanti diversi centri / studi / scuole di yoga avete frequentato finora? 

 

 1 

 2-3 

 4-5 

 6-7 

 8 o più  

 

11 Avete già appassionato qualcuno con gli esercizi di yoga? 

 

 Si, sebbene ancora non pratichi 

 Si, e ancora pratica 

 Si, sebbene non pratichi più 

 No 

 No, tuttavia intende farlo 

 Altro (si prega di specificare) ……................................................ 

 

  



 

 

 

12 Perchè avete iniziato a praticare lo yoga?  

(Nell’elenco in basso, si prega di indicare fino a che punto sono pertinenti le risposte offerte) 

 

 

Non 

sono 

affatto 

pertinen

ti  (1) 

In 

generale 

non 

sono 

pertinen

ti  (2) 

Sono 

più o 

meno 

pertinen

ti  (3) 

In 

generale 

sono 

pertinen

ti  (4) 

Sono 

completa

mente 

pertinenti 

(5) 

N/A (6) 

1. Per migliorare il benessere 

generale 

      

2. Per migliorare la forma fisica       

3. Per migliorare la flessibilità 

del corpo 

      

4. Per motivi di salute 

preventiva 

      

5. Per migliorare i problemi di 

salute 

      

6. Per far fronte allo stress       

7. Per rilassarsi       

8. Per integrarmi nella società       

9. Per effettuare un 

cambiamento nella vita 

      

10. Per lo sviluppo personale       

11. Per lo sviluppo spirituale       

12. Perché lo yoga è popolare       

13. Per curiosità       

14. Altro (si prega di 

specificare) 

……...........................................

..... 

      

 

  



 

 

 

13 Gli esercizi di yoga hanno soddisfatto le vostre aspettative iniziali?  

 

 Assolutamente no 

 In generale no 

 Indifferente  

 In generale si 

 Completamente  

 Supera le mie aspettative 

 

  



 

 

 

14 Cosa significa lo yoga per voi oggi? 

(Nell’elenco in basso, si prega di indicare fino a che punto sono pertinenti le risposte offerte) 

 

 

Non 

sono 

affatto 

pertinen

ti (1) 

In 

generale 

non sono 

pertinenti 

(2) 

Indiffe

rente  

(3) 

In 

generale 

sono 

pertinenti 

(4) 

Sono 

completa

mente 

pertinent

i (5) 

N/A (6) 

1. Un modo per migliorare il 

benessere generale 

      

2. Un modo per migliorare la 

forma fisica 

      

3. Un modo per migliorare la 

flessibilità del corpo 

      

4. Una prassi di salute 

preventiva 

      

5. Un modo per migliorare i 

problemi di salute 

      

6. Un modo per affrontare lo 

stress 

      

7. Relax        

8. Socializzare con persone che 

la pensano come me 

      

9. (Nuovo) stile di vita       

10. Percorso di sviluppo 

personale 

      

11. Itinerario spirituale       

12. Esercizio o attività 

popolare 

      

13. Qualcosa che vorrei 

esplorare ulteriormente 

      

14. Altro (si prega di 

specificare) 

……..................................... 

      



 

 

 

15 Nell’elenco in basso, si prega di indicare fino a che punto concordate con gli argomenti 

offerti: 

 

Con lo yoga... 

Non 

concord

o affatto 

(1) 

In 

generale 

non 

concordo 

(2) 

Indiffe

rente  

(3) 

In 

generale 

concord

o (4) 

Concordo 

completam

ente (5) 

N/A (6) 

1. ... il mio corpo è più 

flessibile. 

      

2. ... la mia condizione 

fisica è migliore. 

      

3. ... ho sviluppato una 

corporatura più uniforme 

      

4. ... mi sento più in salute.       

5. ... affronto più 

facilmente lo stress. 

      

6. ... penso in modo più 

lucido.  

      

7. ... comprendo meglio i 

miei sentimenti e quelli 

degli altri. 

      

8. ... ho una volontà più 

ferrea. 

      

9. ... sono più in sintonia 

con la mia fonte di energia 

interna. 

      

10. ... conosco il senso 

della vita. 

      

11. ... ho un intuito più 

forte. 

      

12. ... sono entrato in una 

fase di sviluppo spirituale. 

      

 



 

 

 

16 Nell’elenco in basso, si prega di indicare fino a che punto concordate con gli argomenti 

offerti: 

 

Con lo yoga... 

Non 

concord

o affatto 

(1) 

In 

generale 

non 

concord

o (2) 

Indiffere

nte  (3) 

In 

generale 

concordo 

(4) 

Concordo 

completa

mente (5) 

N/A (6) 

1. ... ho cambiato i miei 

obiettivi nella vita. 

      

2. ... sono interessato ad 

altre cose rispetto al 

passato. 

      

3. ... ho meno pensieri 

riguardo il futuro. 

      

4. ... è cambiato il corso 

della mia vita. 

      

5. ... la mia vita è più 

stabile. 

      

6. ... ho più tempo per me 

stesso. 

      

7. ... mangio in modo più 

sano. 

      

8. ... sfrutto diversamente 

il tempo libero. 

      

9. ... ho cambiato il modo 

di vestire. 

      

10. ... sono più spesso 

coinvolto in attività 

sportive. 

      

 

  



 

 

 

17 Nell’elenco in basso, si prega di indicare fino a che punto concordate con gli argomenti 

offerti: 

 

Con lo yoga... 

Non 

concord

o affatto 

(1) 

In 

generale 

non 

concordo 

(2) 

Indiffere

nte  (3) 

In 

generale 

concord

o (4) 

Concordo 

completa

mente (5) 

N/A (6) 

1. ... ho cambiato la mia 

visione del mondo. 

      

2. ... penso di più agli 

attuali sviluppi sociali. 

      

3. ... i miei beni materiali 

valgono meno rispetto al 

passato. 

      

4. ... comprendo meglio i 

miei punti di forza e 

debolezza. 

      

5. ... i rapporti armoniosi 

con gli altri hanno un 

valore maggiore rispetto al 

passato. 

      

6. ... sono più tollerante 

verso gli altri. 

      

7. ... aiuto più spesso gli 

altri 

      

8. ... le persone si 

comportano con me in 

modo diverso rispetto al 

passato.  

      

9. ... la gente spesso mi 

chiede un parere o un 

consiglio. 

      

10. ... la gente preferisce 

uscire con me in misura 

maggiore rispetto al 

passato.  

      

 



 

 

 

18 Qualè il vostro sesso? 

 

 Femmina 

 Maschio 

 

19 Il vostro anno di nascita?  

 

 ................... 

 

20 Qualè la vostra nazionalità? 

 

 Austriaca 

 Italiana 

 Slovena 

 Altro (si prega di specificare) ……................................................ 

 

21 Qual è il vostro più alto livello di istruzione completato?  

 

 Scoula primaria, Scuola secondaria di primo grado ecc. 

 Liceo, Istituto tecnico, Istituto professionale, IFP ecc. 

 Laurea, Diploma Universitario, Laurea specialistica / magistrale, Master 

Universitario di 1° livello, Diploma di Laurea ecc. 

 Dottorato di Ricerca, Diploma di Specializzazione di 2° livello, Master 

Universitario di 2° livello, Diploma di Specializzazione ecc. 

 

22 Dove vivete? 

 

 In campagna 

 In periferia 

 In una città che ha massimo 10.000 abitanti 

 In una città che ha tra i 10.000 e i 100.000 abitanti 

 In una città che ha oltre 100.000 abitanti 

 

Grazie per la collaborazione.  



 

 

 

DER FRAGEBOGEN 

 

1 Wie lange üben Sie Yoga? 

 

 Weniger als 1 Jahr 

 Zwischen 1 und 3 Jahren 

 Zwischen 3 und 5 Jahren 

 Zwischen 5 und 7 Jahren 

 Zwischen 7 und 9 Jahren 

 Mehr als 9 Jahre 

 

2 Wie oft haben Sie in den letzten 12 Monaten Yoga geübt? 

 

 Bis einmal pro Woche 

 Ein- bis zweimal pro Woche 

 Drei- bis viermal pro Woche 

 Fünf- bis sechsmal pro Woche 

 Jeden Tag 

 

3 Wie lange hat Ihr typisches Yoga-Üben in den letzten 12 Monaten gedauert? 

 

 Weniger als 15 Minuten 

 Von 15 bis 30 Minuten 

 Von 31 bis 60 Minuten 

 Von 61 bis 90 Minuten 

 Von 91 bis 120 Minuten 

 Mehr als 120 Minuten 

  



 

 

 

4 Wie oft haben Sie in den letzten 12 Monaten die folgenden Praxen bzw. Aktivitäten 

durchgeführt? 

 

 Nie (1) 

Selten 

(weniger 

als 

einmal 

pro 

Woche)  

(2) 

Gelegentlich 

(ein- bis 

zweimal pro 

Woche)  (3) 

Oft 

(drei- 

bis 

viermal 

pro 

Woche) 

(4) 

Sehr oft 

(mehr als 

viermal pro 

Woche) 

 (5) 

NZ (6) 

1. Körperhaltungen 

(asana) 

      

2. Atemübungen 

(pranayama)  

      

3. Rückzug der Sinne 

(pratyahara) 

      

4. Konzentration / 

Meditation (dharana / 

dhyana) 

      

5. Reinigungsübungen 

(shatkarma) 

      

6. Mantra-

Wiederholungen 

      

7. Singen von 

spirituellen Liedern 

(kirtan) 

      

8. Teilnahme an 

verschiedenen Treffen 

(z.B. satsang) 

      

9. Teilnahme an Ritualen 

(z.B. Guru poornima, 

Shivaratri, Navaratri 

u.Ä.) 

      

10. Sonstiges (bitte 

angeben) 

      

 

  



 

 

 

5 Wo haben Sie zum ersten Mal von Yoga gehört? 

(Höchstens 3 Antworten wählen) 

 

 Von Familienmitgliedern 

 Von Freunden oder Bekannten 

 In der Schule 

 Am Arbeitsplatz 

 In der Zeitschrift bzw. Zeitung 

 Im Radio 

 Im Fernseher 

 Im Internet 

 Auf Werbeplakaten 

 Sonstiges (bitte angeben) …….................................................. 

 

6 Wie begannen Sie, Yoga zu üben? 

 

 Allein (z.B. mit Hilfe von Büchern oder ähnlichen Quellen) 

 Ich hatte einen persönlichen Yogalehrer 

 Ein Freund bzw. Bekannter hat mich unterrichtet 

 Ich nahm an einem organisierten Jogakurs teil 

 Ich lebte im Aschram 

 Im Urlaub oder auf der Reise 

 Sonstiges (bitte angeben) ……................................................. 

 

7 Kennen Sie jemanden, der Yoga selbständig übt? (Erklärung: selbständig bedeutet, dass 

diese Person an keinen organisierten Trainings, Treffen, Ritualen usw. teilnimmt). 

 

Ja    Nein 

 

8 Wenn Sie die vorherige Frage mit »Ja« beantworteten: wie viele solche Personen kennen 

Sie? 

 

 Die Anzahl bitte angeben .......... 

 

  



 

 

 

9 Wo haben Sie von dem Yoga-Zentrum, -Studio bzw. der Yoga-Schule, die Sie zurzeit 

besuchen, gehört? 

(Höchstens 3 Antworten wählen) 

 

 Von Familienmitgliedern 

 Von Freunden oder Bekannten 

 In der Schule 

 Am Arbeitsplatz 

 In der Zeitschrift bzw. Zeitung 

 Im Radio 

 Im Fernseher 

 Im Internet 

 Auf Werbeplakaten 

 Sonstiges (bitte angeben) …….................................................. 

 

10 In wie vielen Yoga-Zentren/Studien/Schulen haben Sie bisher trainiert? 

 

 1 

 2-3 

 4-5 

 6-7 

 8 und mehr 

 

11 Haben Sie schon jemanden für Yoga begeistert? 

 

 Ja, aber er/sie übt/üben Yoga noch nicht 

 Ja, und er/sie übt/üben Yoga noch immer  

 Ja, aber er/sie übt/üben Yoga nicht mehr 

 Nein 

 Nein, aber ich werde 

 Sonstiges (bitte angeben)…................................................…. 

 

  



 

 

 

12 Warum haben Sie begonnen, Yoga zu üben?  

(In der Tabelle unten bitte bewerten Sie, in welchem Maße die Aussagen für Sie stimmen) 

 

Stimmt 

gar 

nicht 

(1) 

Stimmt 

überwiegend 

nicht (2) 

Weder 

ja noch 

nein (3) 

Stimmt 

überwiegend 

(4) 

Stimmt 

völlig (5) 
NZ (6) 

1. Zur Verbesserung des 

Allgemeinbefindens 

      

2. Zur Verbesserung 

körperlicher 

Leistungsfähigkeit 

      

3. Zur Verbesserung der 

Geschmeidigkeit des 

Körpers 

      

4. Als eine 

gesundheitspräventive 

Tätigkeit  

      

5. Zur Verbesserung von 

Gesundheitsbeschwerden 

      

6. Zur Stressbewältigung       

7. Zur Entspannung       

8. Als Weg in die 

Gesellschaft 

      

9. Um eine Änderung im 

Leben zu machen 

      

10. Zur persönlichen 

Entwicklung 

      

11. Zur geistigen 

Entwicklung  

      

12. Wegen der 

Popularität von Joga 

      

13. Aus Neugierde       

14. Sonstiges (bitte 

angeben)……. 

      



 

 

 

13 Wurden Ihre Anfangserwartungen erfüllt?  

 

 Gar nicht 

 Überwiegend nicht 

 Weder erfüllt noch nicht erfüllt 

 Überwiegend erfüllt 

 Völlig 

 Meine Erwartungen wurden übertroffen 

 

  



 

 

 

14 Was bedeutet Yoga für Sie heute? 

(In der Tabelle unten bitte bewerten Sie, in welchem Maße die Aussagen für Sie stimmen) 

 

Stimmt 

gar nicht 

(1) 

Stimmt 

überwieg

end nicht 

(2) 

Weder 

ja noch 

nein (3) 

Stimmt 

überwie

gend (4) 

Stimmt 

völlig 

(5) 

NZ (6) 

1. Eine Methode zur  

Verbesserung des 

Allgemeinbefindens 

      

2. Eine Methode zur  

Verbesserung von körperlicher 

Leistungsfähigkeit 

      

3. Eine Methode zur  

Verbesserung der 

Geschmeidigkeit des Körpers 

      

4. Eine präventive Heilpraxis       

5. Eine Methode zur  

Verbesserung von 

Gesundheitsbeschwerden 

      

6. Eine Methode zur  

Stressbewältigung 

      

7. Entspannung       

8. Zusammensein mit 

ähnlichem denkenden Leuten 

      

9. Eine (neue) Lebensart       

10. Einen Weg zur 

persönlichen Entwicklung 

      

11. Einen geistigen Weg       

12. Ein populäres Training 

bzw. Aktivität 

      

13. Etwas, was ich weiter 

entdecken will 

      

14. Sonstiges (bitte 

angeben)……. 

      



 

 

 

15 In der Tabelle unten bitte bewerten Sie, in welchem Maße Sie den Aussagen zustimmen: 

 

Wegen des Yogaübens... 

Ich 

stimme 

gar nicht 

zu (1) 

Ich 

stimme 

überwieg

end nicht 

zu (2) 

Ich stimme 

weder zu 

noch lehne 

ich es ab 

noch nicht 

(3) 

Ich 

stimme 

überwieg

end zu (4) 

Ich 

stimme 

völlig 

zu (5) 

NZ 

(6) 

1. ... ist mein Körper 

geschmeidiger. 

      

2. ... ist meine körperliche 

Leistungsfähigkeit 

verbessert. 

      

3. ... ist mein Körper 

gleichmäßiger gebaut. 

      

4. ... fühle ich mich 

gesunder. 

      

5. ... kann ich besser Stress 

bewältigen. 

      

6. ... kann ich klarer 

denken. 

      

7. ... kann ich meine 

Gefühle und Gefühle von 

anderen besser verstehen. 

      

8. ... habe ich einen 

stärkeren Willen. 

      

9. ... bin ich besser mit 

meiner inneren Kraftquelle 

verbunden. 

      

10. ...entdecke ich den 

Sinn des Lebens. 

      

11. ... habe ich eine 

stärkere Intuition. 

      

12. ... habe ich in meiner 

geistigen Entwicklung 

Fortschritt gemacht. 

      



 

 

 

16 In der Tabelle unten bitte bewerten Sie, in welchem Maße Sie den Aussagen zustimmen: 

 

Wegen des Yogaübens... 

Ich 

stimme 

gar nicht 

zu (1) 

Ich 

stimme 

überwieg

end nicht 

zu (2) 

Ich 

stim

me 

wede

r zu 

noch 

lehne 

ich es 

ab (3) 

Ich 

stimme 

überwieg

end zu (4) 

Ich stimme 

völlig zu 

(5) 

NZ (6) 

1. ... habe ich meine 

Lebensziele geändert. 

      

2. ... bin ich an anderen 

Sachen als früher 

interessiert. 

      

3. ... mache ich mir 

weniger Sorgen über die 

Zukunft. 

      

4. ... hat sich mein 

Lebensverlauf geändert. 

      

5. ... ist mein Leben 

stabiler. 

      

6. ... nehme ich mir mehr 

Zeit für sich. 

      

7. ... ernähre ich mich 

gesunder. 

      

8. ... verbringe ich meine 

Freizeit anders. 

      

9. ... habe ich meinen 

Kleidungsstil geändert. 

      

10. ... treibe ich mehr 

Sport. 

      

 

  



 

 

 

17 In der Tabelle unten bitte bewerten Sie, in welchem Maße Sie den Aussagen zustimmen: 

Wegen des Yogaübens... 

Ich 

stimme 

gar nicht 

zu (1) 

Ich 

stimme 

überwieg

end nicht 

zu (2) 

Ich 

stim

me 

wede

r zu 

noch 

lehne 

ich es 

ab  

(3) 

Ich 

stimme 

überwieg

end zu (4) 

Ich stimme 

völlig zu 

(5) 

NZ (6) 

1. ... habe ich meine 

Weltansicht geändert. 

      

2. ... denke ich mehr über 

die aktuellen Ereignisse 

nach. 

      

3. ... haben materielle 

Güter für mich weniger 

Bedeutung als früher. 

      

4. ... kenne ich meine 

Stärken und Schwächen 

besser. 

      

5. ... haben harmonische 

Beziehungen mit Anderen 

für mich mehr Bedeutung 

als früher. 

      

6. ...bin ich toleranter 

gegenüber Anderen. 

      

7. ... helfe ich Anderen 

öfter. 

      

8. ... begegnen mir die 

Anderen anders.  

      

9. ... werde ich öfter nach 

einer Meinung oder einen 

Rat gefragt. 

      

10. ... verkehren die 

Anderen mit mir lieber als 

früher.  

      



 

 

 

18 Ihr Geschlecht 

 

 Weiblich 

 Männlich 

 

19 Ihr Geburtsjahr 

 

 ................... 

20 Ihre Staatsangehörigkeit 

 

 Österreicher(in) 

 Italiener(in) 

 Slowene(in) 

 Sonstiges (bitte angeben) ……........................................ 

 

21 Was ist Ihre höchste beendete Ausbildung?  

 

 Volksschule, Hauptschule, Neue Mittelschule usw. 

 Höhere Schule, Oberstufenrealgymnasium, Berufsschule und Lehre, 

Berufsbildende Mittlere Schule, Berufsbildende Höhere Schule usw. 

 Schule für Berufstätige, Werkmeister-, Bauhandwerker und Meisterschule, 

Kolleg, Diplomstudium (FH/UNI), Bachelorstudium (FH/UNI), 

Masterstudium (FH/UNI) usw. 

 Doktoratsstudium, PhD-Studium usw. 

 

22 Wo wohnen Sie? 

 

 Auf dem Land 

 In der Vorstadt 

 In einer Stadt mit weniger als 10.000 Einwohnern 

 In einer Stadt mit 10.000 bis 100.000 Einwohnern 

 In einer Stadt mit über 100.000 Einwohnern 

 

Vielen Dank für Ihre Mitwirkung!  



 

 

 

REZULTATI STATISTIČNE OBDELAVE PODATKOV 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

Protokol za poglobljene intervjuje s ključnimi informanti – drugi niz 

intervjujev v juliju, avgustu in septembru 2015 

 

Uvod in privoljenje z razumevanjem 

 

Najlepša hvala, da ste si vzeli čas za današnji intervju. Sem Marjan Krajnik, doktorski študent 

na FUDŠ Nova Gorica, ta intervju pa je del raziskave za doktorsko disertacijo. Za intervju ste 

bili izbrani, ker ste sodelovali v predhodni spletni anketi. Poleg tega ocenjujem, da lahko vaše 

mnenje in opažanja pojasnijo nekatera vprašanja, ki so vzniknila med spletnim anketiranjem.  

 

Z vami bi rad govoril o jogi in vaših opažanjih glede tega, kakšen je vpliv te prakse na 

vadeče. Povedano bolj konkretno, kako vadba joge vpliva na telo-um-duh, način življenja in 

identitete posameznikov.  

 

Ocenjujem, da bo intervju trajal med 30 in 45 minutami. Intervju bom snemal na diktafon, ker 

bi rad čim bolje zabeležil vse, kar boste povedali. Vsi vaši odgovori so zaupni in anonimni. 

To pomeni, da bodo informacije, ki jih boste delili na voljo samo za omenjeno raziskavo. 

Obenem bom tudi zagotovil, da vas na podlagi danih informacij ne bo mogoče identificirati 

kot intervjuanca oziroma konkretno fizično osebo. Kar se tiče vsebine intervjuja; ni vam 

potrebno govoriti o stvareh, o katerih ne želite. Prav tako lahko intervju zaključite kadarkoli 

želite.  

 

Imate še kakšna vprašanja o tem, kar pravkar povedal? 

 

Ali ste pripravljeni sodelovati v tem intervjuju? 

 

Vprašanja 

 

 Večkrat lahko zasledimo, da vadba joge vodi v osebno transformacijo posameznikov 

oziroma da vpliva na telo-um-duh vadečih. Kakšna so vaša opažanja glede tega? 

  

 Kakšne konkretne spremembe ste opazili pri sebi oziroma pri drugih praktikih?  



 

 

 

 

 Kako hitro oziroma počasi se zgodijo omenjene spremembe? 

 

 Ali so te spremembe vidne pri vseh vadečih ali samo pri nekaterih? 

 

 Kako posamezniki sprejmejo te spremembe? Ali so nanje pripravljeni, ali jih na nek način 

presenetijo? 

 

 Kakšno je vaše mnenje o tem, da vadba joge vpliva na način življenja (prehranjevalne 

navade, oblačenje, preživljanje prostega časa)? Kakšna so vaša konkretna opažanja? 

 

 Kakšno je vaše mnenje o tem, da vadba joge vpliva na osebnostne lastnosti posameznikov, 

njihove cilje in vrednote? Kakšna so vaša konkretna opažanja? 

 

 Kakšno je vaše mnenje o tem, da vadba joge vpliva na odnos posameznika do družbe 

oziroma drugih posameznikov? Kakšna so vaša konkretna opažanja? 

 

 Kako to, da je joga v zadnjih letih postala tako popularna praksa? Kaj so po vašem mnenju 

glavni razlogi za to? 

 

Zaključek 

 

 Je mogoče še kaj, kar bi želeli dodati; sem kaj pozabil vprašati?  

 

 Za konec še nekaj demografskih vprašanj – ime in priimek, letnica rojstva, izobrazba / 

poklic / zaposlitev. 

 

Proces intervjuanja in analiziranja informacij bo predvidoma končan v dveh mesecih. Končno 

poročilo oziroma disertacija pa bo predvidoma pripravljena do konca letošnjega oziroma 

začetka naslednjega leta. Če ste zainteresirani, vam z veseljem pošljem ključne ugotovitve. 

 

Najlepša hvala za vaš čas.  



 

 

 

TRANSKRIPT INTERVJUJA 

 

Časovni interval: od 00h 00m 00s do 00h 35m 36s 

(datoteka "150902_0018.MP3") 

Intervjuvanec: Osvald [psevdonim] 

Spraševalec: Marjan Krajnik 

Kraj: Papaya, Verovškova 55, 1000 Ljubljana 

Datum: 02. september 2015 

 

MK: Mislim, da teče. Najlepša hvala, da ste si vzeli čas za današnji intervju. Sem Marjan 

Krajnik, doktorski študent na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Ta 

intervju je pa del raziskave za doktorsko disertacijo. Za intervju ste bili izbrani, ker ste 

sodelovali v predhodni spletni anketi, poleg tega pa tudi ocenjujem, da lahko vaše mnenja in 

opažanja pojasnijo nekatera vprašanja, ki so se pojavila med tem... spletnim anketiranjem. Z 

vami bi rad govoril o jogi in vaših opažanjih glede tega, kakšen je vpliv te prakse na vadeče. 

Če povem malo bolj konkretno: kako vadba joge vpliva na telo, um, duh, način življenja in 

identitete posameznikov. Ocenjujem, da bo intervju trajal med 30 in 45 minutami. Intervjuje 

bom snemal na diktafon, ker bi rad čim bolje zabeležil vse, kar boste povedali. Vsi vaši 

odgovori so pa zaupni in anonimni. To pomeni, da bodo informacije, ki jih boste delili, na 

voljo samo za to raziskavo. Obenem bom pa tudi zagotovil, da vas na podlagi danih 

informacij ne bo mogoče identificirati kot intervjuvanca oziroma kot konkretno fizično osebo. 

Kar se tiče vsebine intervjuja: ni vam potrebno govoriti o stvareh, o katerih ne želite, prav 

tako pa lahko intervju zaključite, kadar koli želite. Imate še kakšna vprašanja o tem, kar sem 

pravkar povedal? 

XY: Niti enega. 

MK: A ste pripravljeni sodelovati v tem intervjuju? 

XY: Pripravljen. 

MK: Potem pa predlagam, da greva kar na vprašanja. Večkrat lahko zasledimo, da vadba 

joge vodi v osebno transformacijo vadečih oziroma, da vpliva na telo, um, duh vadečih. 

Kakšna so pa vaša opažanja glede tega? 

XY: Ja, ko govorimo o vadbi joge, moramo najprej, ko govorimo o vadečem pri vadbi joge, 

moramo najprej definirat, kdo je ta, ki vadi jogo. Ne? Nekdo, ki se je vpisal na vadbo joge 

zaradi tega, ker je to trend, zato, ker je prej hodil dva meseca na pilates, zdaj je pa rekel, da se 



 

 

 

mu ne da več na pilates in bi šel na jogo, iskreno verjamem, da ta najverjetneje ne bo doživel 

nobene transformacije na jogi, zaradi tega, ker bo, pač, čez pol leta iskal drugo aktivnost, ki 

bo bolj trendy. Bo pač takrat, ne vem, plesal ali pa plesala ob drogu, ne, zelo preprosto 

povedano. Ljudje pridejo na jogo več ali manj iz zelo različnih vzrokov. Lahko bi rekli, če se 

100 ljudi odloči, da pride na jogo, pridejo na jogo iz 100 različnih vzrokov. Enkrat je enemu 

učitelj na nekem, na neki konferenci tako zanimivo rekel, ne: aha, tukaj smo torej jogisti. Cel 

kup nesrečnih ljudi, ne. Se pravi, več ali manj, tisti, ki res iščejo jogo, iščejo neke odgovore. 

Mogoče se niti ne zavedajo, kakšne, kaj in kako. Nekateri pridejo z željo po nekih psiholoških 

spremembah, nekateri idealizirajo podobo jogijskega telesa, kot ga vidiš v joga žurnalih in 

podobnih revijah, a ne, skratka, pač, razlogi, kot sem rekel, so različni. Najbolj pogost vzorec, 

ki ga med vadečimi lahko opazim, je ta, da tisti, ki pridejo na jogo z željo po telesni vadbi, so 

seveda najprej prilepljeni na telesne efekte, ki jih vadba s sabo nosi. Zdaj, glede na to, da če 

zelo na grobo generaliziramo, je pristop v Hatha jogi, se pravi, v vadbi, ki uporablja telo, 

lahko bolj dinamičen ali pa bolj statičen, je pač razumljivo, da dva različna koncepta gibanja 

potegneta različne posledice na telesu, a ne. Bolj dinamičen pristop bo na začetku ponudil 

relativno velik napredek v neki gibljivosti, se bo pa ta napredek ustavil. Statičen odnos bo 

ponudil na začetku velik napredek v neki izometrični moči, a ne, se pravi v vztrajanju v 

položaju pa v zadrževanju, a ne. Torej, tukaj sta napredka obakrat merljiva, ne, zdaj pa, glede 

na to, koliko časa vadeči s tako mentalno nastavitvijo vztraja, bo slej ko prej ugotovil, da je 

telo tisto, ki je na nek način posledica. Ali drugače rečeno, telo je orodje, ki ga lahko v praksi 

joge uporabljamo, lahko pa, pač, ne. Kaj s tem orodjem pilimo? Pilimo filtre tega, ki zastirajo 

našo resnično naravo. Se pravi, v bistvu, skozi prakso joge, skozi osnovnih 10 kvalitet, Yam 

in Niyam, o katerih je govoril Patanjali, lahko praktikant razume, kakšen je odnos njegovih 

gun, kateri del njegove narave, kateri del kvalitet, ki sestavljajo njegovo naravo, je na trenutke 

ali pogosto prevladujoč, in na ta način se lahko distancira... ne da se distancira, ampak, v 

bistvu, na ta način lahko ta filter postaja vedno bolj rahel. In bolj, ko je filter rahel, če temu 

rečem, večja je zaznavnost svetlobnega vira, ali kakor koli bi se označil, za filtrom, a ne. Z 

drugimi besedami to, pač, pomeni, da ta transformacija definitivno vodi preko nekega 

telesnega napredka, preko napredka v zmožnosti osredotočenja. Pri tistih, ki dolgo časa 

vodijo, ko to postane neka njihova praksa, je to praksa, ki dejansko lahko spremeni tisto, 

čemur rečemo karakter, tisto, čemur rečemo okoljski vplivi na človeka, tisto, čemur rečemo 

genski vpliv na človeka, in tako naprej, ne. Te stvari lahko spreminjamo.  



 

 

 

MK: Kaj pa ročnost teh sprememb? Recimo, a se... Omenili ste, da se najprej, zelo verjetno, 

vidi na telesu, pa me zanima, kako hitro, v smislu časa, da potem te spremembe se kasneje 

lahko tudi na umu vidijo? Kako hitro..? 

XY: Na telesu se vidi pod pogojem, da je praktikant prišel na klas joge, ki ponuja vadbo s 

telesom. Jaz, recimo, si pogosto privoščim vadbo joge, kjer le sedimo, kar pomeni, na ta način 

praktikant ne bo imel nobenih nekih napredkov na telesu, razen, da bo eventualno zaradi 

okoliščin, v katere ga dajem, znal čez 5 let lepše sedet. To bi bilo to, ne bo, nič bolj gibljiv, 

mogoče bo še manj gibljiv in tako naprej. Ampak, govorimo, pač, o tem klasičnem pristopu, 

ki fura neke asane, ne. Napredek je odvisen od tega, kakšno je izhodiščno stanje posameznika 

in pa kako pogosta bo njegova praksa. Zelo preprosto, ne. Kot pravi moj kolega, ki je trener: 

tisto, kar boš vadil, v tem boš boljši. Če boš veliko sedel, bo tvoje telo res vzpostavilo 

maksimalno dobre okoliščine, da ti lahko dobro sediš. In bo skrajšalo mišice, ki jih ne rabi, in 

bo podaljšalo tiste, ki jih rabi, in tako naprej. In enako je z asanami; lahko povem primer 

enega fanta, ki je začel lani k meni hodit, novembra. Njegovo telo je bilo praktično, mislim, 

iskreno jaz sem prvo uro mislil, da me zafrkava, ker je imel tako slab stik med svojim umom 

in telesom. On ni bil sposoben sledit, levo roko premaknit, desno roko... šel sem pred njega, 

demonstriral položaj samo njemu, ga premikal v položaj, kljub temu, da sem imel ne vem 

koliko izobraževanj o raznih možnih asistencah, kljub temu, da je, ne vem, za mano cel kup 

borilnih veščin, pa znam manipulirat telo na različne načine, ga praktično ni bilo možno 

naštelati v nič podobnega osnovnim asanam. Kaj šele, da bi bluzili naprej. In on je po prvi uri 

rekel, meni se zdi, da bi meni tole res dobro delal, ne, samo se mi zdi, da bom moral veliko 

delat. Sem rekel: veliko boš moral delat, ne. In on je rekel: ok, neomejen obisk. Je po treh 

mesecih, ko je imel relativno dober napredek, ampak je bil še zmeraj slabši od večine, rekel: 

toliko, kolikor mi ti ponujaš ur, mi je premalo. In je šel še v en center in je še tam neomejen 

obisk kupil. In on je zdajle hodil skoraj eno leto sedemnajstkrat na teden, je hodil v povprečju 

na klase joge. Se pravi, dva do trikrat dnevno. On je bil na jogijski blazini, reciva temu, 4 do 5 

ur na dan. Zdajle je njegova nastavitev, včeraj sem ga spet videl, ko se je sezona začela, sem 

mu rekel: kako boš hodil? Je rekel: ja, na vse ure, ne. Zdaj je njegova nastavitev taka, ki jo 

marsikdo, ki je, pač, štartal iz blazno boljše situacije, kot on, ne, je po sedmih letih joge, 

enkrat na teden ali pa dvakrat na teden, tudi približno nima tako dobrih nastavitev kot on. Se 

pravi, napredek je možen blazen, če pač temu primerno vložimo čas. Ne? Prednost joge je to, 

ker se v primerjavi s športi, ne, praktično ne moremo pretrenirati. Lahko pretiravamo, lahko 

kaj nategnemo, ne, ampak načeloma, mislim, da smo učitelji kolikor toliko strokovni, da 



 

 

 

uspemo ljudi tudi, če so izredno egotripični, zadržat v mejah njihove narave in jim, pač, zelo 

dobro povemo, da je manj več, da ni fora v tem, da da noge za vrat. Da to ne definira dobrega 

jogija. [smeh] 

MK: A pa so posamezniki pripravljeni na te spremembe? Se pravi, recimo, novinci, ki 

pridejo na tečaj joge, oziroma na prakso joge, pa se potem začnejo čez čas določene 

spremembe dogajat, ali so posamezniki pripravljeni na te spremembe ali jih te spremembe na 

nek način presenetijo? 

XY: Vse svari moramo zmeraj razumet, a ne, da jih mi vrednotimo skozi filter, skozi filter 

svojih gun, če zelo preprosto rečem, ne. In, zaradi tega imamo, pač, to naravo, da jih 

definiramo kot dobre ali pa slabe. Ne? Same spremembe, pač, preprosto so. In obstaja še 

stališče, ki ga mi zavzamemo do njih. Ne? In, zdaj, ja vsi, ki pridejo na vadbo, si na nek način 

želijo nekih sprememb. Nekateri bi se radi umirili, nekateri bi bili radi bolj gibčni, eni bi radi 

večji fokus, niti ni pomembno, zakaj pridejo. Oni, torej, iščejo spremembo. Ampak, 

spremembo, ki so jo oni iskali, ki jo definirajo kot pozitivno spremembo, vsekakor pride še 

sprememba, ki je niso pričakovali, ki jih lahko rečeš negativna sprememba, ne. Zdaj, ali je to 

to, da postanejo na nek način, kakor ta fant, praktično odvisni od tega, da hodijo nekam na 

vadbo, ne, ali je ta negativna posledica, pač, ta, da, ko mi začnemo telo, pač, odpirat, v 

narekovajih, na določen način, slej ko prej, bom rekel, začnemo boljše videti stvari, ki jih 

počnemo v družbi, ki jih počnemo s prijatelji, z družino. In mogoče nas začnejo te stvari 

počasi motit. Oziroma, kakor je rekel Yung, raje sem cel, kot dober. Ljudje si zelo težko 

priznamo, da smo celi. Težko se je pogledat v ogledalo, pa si reči: Robert, ti si ena velika rit. 

Ampak, sem. Znam bit. Ravno tako, kot znam bit dober, a ne. In, dejstvo joge je, pač, to, da ti 

bo slej ko prej ta praksa, ko bo presegla neko idejo: jaz to delam nekaj kot gimnastično 

prvino; ko bo človeka dejansko zanimalo, kaj so te Yame, Niyame; ko bo človeka zanimalo, 

kaj so določene kvalitete, ki jih jaz lahko dam družbi. Kje je moja joga? A lahko vzamem 

svojo jogo dol iz blazine? A je kaj joge v tem, da razmišljam, kako bi pomagal ljudem, ki so 

brez službe in tako naprej. In takrat, ne, se bomo pa slej ko prej vsi srečali s komponentami 

sebe, ki nam ne bodo všeč. In to je, pač, dejstvo, ki mu ne moremo zbežati. A smo na to 

pripravljeni ali pa ne, je pa spet drugo vprašanje.  

MK: A to pomeni, da vadba joge vpliva tudi na osebnostne lastnosti posameznikov?  

XY: Nujno. Na osebnostne lastnosti posameznikov vpliva tudi to, a pije kavo z levo roko 

ali pa z desno. Ne? Vse, kar počnemo... Ljudje smo, zelo preprosto, seštevek vseh navad, vseh 

strahov, vseh pričakovanj, vsega tega, kar smo mami verjeli, da smo, vsega tega, kar smo 



 

 

 

mami verjeli, da nismo; do tega trenutka. To smo mi. Ista genetika, popolnoma isti osebek, če 

bi me dali v določenem obdobju starosti v drugo okolje, bi bil jaz zdaj drugačen. Drug bi bil, 

čisto mentalno bi bil drug. Nemogoče, da bi bil enak, ker je odziv, ker jaz nisem nekaj 

fiksnega, ampak sem vedno... se prilagodim okolju. Ne gre za... velikokrat govorim učencem, 

ne gre za to, da delate vi asane. Asana je vidna meja med tem, kar vi ta trenutek razumete med 

jaz in prostorom okrog. A lahko asano tako naredite, da vidne meja ostane, ampak, da jaz 

vidim, da ta ni strogo omejena na to. A lahko... dobite občutek komunikacije s prostorom. A 

ne? A lahko to mejo počasi zbrišete. Ne? Tam se mi zdi, je telo tisto res dobro orodje tipanja 

subtilnosti, ki jo imamo notri, ki je še mnogo bolj fina od najbolj finega giba, ki ga telo zmore 

naredit. Ne?  

MK: A potem joga spreminja tudi naš odnos do okolice, način življenja..? 

XY: Vsekakor, vsekakor. 

MK: A so kakšni konkretni primeri ali pa taki malo bolj tipični primeri? 

XY: Zdaj, lahko čisto tako povem. Jaz sem jogo, ko sem jo srečal, sem srečal asane. Lahko 

rečem, da nisem srečal joge. Imel sem takrat eno obdobje v življenju, ko sem imel prometno 

nesrečo in sem rekel: tole bo pa vrhunsko sodilo k moji rehabilitaciji. Prej sem se dokaj veliko 

ukvarjal z raznimi športi in sem bil za nekaj časa dosti omejen. Tako, da joga, to gibanje v teh 

treh ravninah z asanami, temu jaz rečem zelo basic gibanje, glede na to, kako se človek lahko 

giblje, nobena velika znanost, a ne. In temu primerno sem rekel: tole bo super, ne. In je to 

trajalo nekaj časa. Potem sem se enkrat srečal z nekimi joga sutrami od Taimnija se mi zdi, 

ne, in se mi je zadeva začela seštevat, ker vse stvari, ki so me zanimale v mladosti, pa si jih 

nisem znal ubesedit, so bile tam napisane. In wow, ne. In potem so se začeli, moje 

raziskovanje joge, na nek način, pa workshopi pa ono, drugo, tretje in tako naprej. Jaz sem, 

pač, prišel do tega, tja. In, glede na to, da sem bil prej športnik in glede na to, da sem bil, 

seveda, ujet v šablono okolja, a ne, sem jaz jedel meso, recimo, osemkrat na teden, ne. Jaz 

sem zdaj vegetarijanec že devet let in to tudi otroku, recimo, ko mu pustim jest meso, jaz mu 

ga res ne kuham, a ne, ampak, če gremo ven jest, mu pustim, da si naroči meso, je v vrtcu 

meso in tako naprej, a ne. Mu pač povem, da je moja odločitev za to, da ne jem mesa, ne, 

izključno ahimsa. Nenasilje. In, bi v določenem okolju, bi jedel meso. Ja, seveda, če bi človek 

danes živel v gozdu, je najbolj normalno, da je narava, cikel preživetja, ta, da, pač, jaz onega 

bambija, ki ga srečam, mu vrat zavijem, pojem in mir. Ker je to cikel narave, logičen. Danes 

imam pa možnost izbire, a ne. In ta izbira mi omogoča, da sem vegetarijanec, in praktično 

lahko rečem, da dve leti si razne te mlečne proizvode privoščim izključno tako, ko nimam 



 

 

 

neke dosti druge izbire, ne, in moja prehrana doma je pa praktično že veganska, ne. Pa ne, pa 

se ne... nočem se okarakterizirat. Jaz nisem vegan, nobenemu ne razlagam karkoli, zdajle 

ravnokar pijem kavo s ščepcem mleka, pa pojedel sem rogljiček, ki je imel notri sigurno 

mleko, pa še kakšno jajce. Ampak, načeloma, takrat, ko imam možnost izbire, ko grem v 

trgovino, ko kuham, kuham tako, da je praktično vegansko. Trudim se pustiti čim manjši 

pečat nasilja v okolici, ne. In, ja zaradi joge to počnem. Brez joge se verjetno... ne vem, če bi 

se, lahko bi se, ne. Ampak se ne bi srečal s tem načinom, da bi začel to razmišljat. Lahko tudi, 

zanimivo, lahko rečem, čustvena komponenta je blazno bolj živa, kot je bila kdajkoli. 

Empatija se mi je ekstremno povečala. Mene lahko, ne vem, nekdo v nesreči me lahko spravi 

do joka, ko ga vidim. Zdajle mi je hudo, ko sem na to pomislil. Ne, recimo. To se mi tudi 

približno ni dogajalo pred desetimi leti. Recimo, ne. Tako, da ja, definitivno gre v to smer.  

MK: Kaj pa odziv okolice? Je okolica opazila te spremembe, ki so se zgodile pri vas? A je 

kdo od vaših, ne vem, prijateljev, znancev, družine kaj pokomentiral v tem smislu? 

XY: Krog ljudi sem zamenjal, ne. Ne, da bi ga zamenjal v trenutku, samo, pač, recimo, 

nekdo, ki sem se družil z njim pred 20 leti in sva imela skupno točko to, da greva ven žurat, 

ne, pač, nimava več skupnih točk, in ni nobenih vzrokov, da bi se družila. Se pravi, sčasoma 

so, pač, nekateri odpadli, prišli so novi. Jaz na te vezi ne gledam kot na nekaj fiksnega. Tako, 

da to niti ne bi rekel, lahko pa rečem, da se mi je družba zamenjala. Družina pa, pač, razen 

moje družine zdaj, ki jo imam, ne, lahko rečem, da me ožja družina, ne, ti strici, bratranci in to 

me vsak sprejema od nekdaj kot malo drugačnega, a ne, in me tako tudi tretirajo in, pač, se mi 

zdi, da spoštujejo moje mnenje, ko ga povem, in se tudi velikokrat obrnejo na mene s 

kakšnimi nasveti pa tako. Tako, prav ožje družine, staršev, pa več nimam, no, ampak tudi 

mislim, da itak, glede na to, ker imam sam dva otroka, bi lahko rekel, da tukaj pa, če starši ne 

razumejo brezpogojne ljubezni, je pa res čuden starš. Jaz bom otroka, pač, ljubil ne glede na 

karkoli... kamor koli bo šel.  

MK: Joga je v zadnjih letih ali pa v zadnjem desetletju, dveh desetletjih, predvsem na 

zahodnem delu sveta, če tako rečem, postala zelo popularna praksa. Kaj mislite, kateri so 

ključni vzroki za to, da je joga tako popularna praksa? 

XY: Po eni strani je jogo posvojila fitnes industrija. Fitnes industrija je imela v svojem 

razvoju, od petdesetih let naprej nekje, cel kup bumov. Od aerobike z Jane Fondo, do 

kvihtanja s Schwarzeneggerjem, Gold gyma in tako naprej, ne, in tudi oblikovanje različnih 

skupinskih vadb in tako naprej. In tukaj je v bistvu en moment ta, da je fitnes industrija, bi 

lahko rekel, praktično ugotovila, da joga privlači velik koncept ljudi. In temu primerno je 



 

 

 

vadbo na nek način naredila za svojo. Toliko, kolikor danes vemo o telesnih nastavitvah, saj 

tukaj se lahko na nek način zahvalimo tej fitnes industriji, danes lahko jaz s svojim znanjem, 

ki ga dolgujem tudi fitnes industriji in vrhunskim trenerjem in tako naprej, s tega področja, ne, 

človeka praktično s kakršnimi koli zdravstvenimi težavami naštelam v njemu pravi prostor. V 

njemu okolje, tako okolje, ki bo njemu koristilo. Ne? To pred tridesetimi leti je bilo zelo malo 

ljudi, ki so to zmogli. Pred štiridesetimi leti. Prakse so se furale zelo na sistem indijski: ti 

pridi, vadi, boli te, vadi naprej, boli te, joj, mišica mi je počila. Ja, smola, ne. Glej, to je to, 

nobenega znanja anatomije ni bilo tu zadaj. Ja, in tukaj je fitnes industrija, pač, ugotovila ne... 

da slej ko prej je smiselno jogo dat v fitnes centre, ob bok pilatesom in body balance-om in ne 

vem kaj. In tudi trendi potem, ne, da bi se joga pojavila kot neka oblika licenčne vadbe se že 

pojavljajo, ne, tudi v Sloveniji smo že priča temu dogajanju, ne, tudi drugje po svetu. Joga, 

praktično, danes hodi pod Ministrstvo za šport. Je že del fitnes industrije, a ne. In, kaj tukaj 

dobimo, ne? Če pogledava na Youtube, ne, kateri so top shit joga učitelji, če temu tako rečem, 

ne, so to učitelji, ki učijo fitnes skill, ne. Učijo telesno spretnost, razlagajo, kako prit iz stoje 

na rokah v stransko vrano, recimo. Tukaj je joga kot joga, bom rekel, spremenila svoj značaj 

proti polu navzven, ne, in zaradi tega se mi zdi, da je danes govorit o jogi relativno težko. Ne? 

Zaradi tega, ker se mi zdi, da tisti, pač, ki smo kolikor toliko bolj resni praktikanti joge, nas 

kdaj kar malo zaboli, ko slišimo, da obstajajo hot joge in podobno, ne. Ampak še zmeraj, 

konec koncev, a ne... Ravno zadnjič sem pisal en članek na to temo, ne. Jaz sam se zavedam, 

da sem del ponudbe fitnes industrije, joge. In, kje jaz vidim, na nek način, prednost tega? 

Ravno v tej transformaciji, ki jo lahko ljudje doživijo. Jaz mislim, da skozi vadbo, relativno 

zahtevno vadbo, ki jo lahko ponudim ljudem, jim dam možnost –že dolgo časa ne prodajam 

več filozofije na tečajih, ampak izključno z  vprašanjem. Mislim, da mi uspe dat toliko ljudem 

vprašanje, da v roku leta, dveh prerastejo duhovno, mislim, prerastejo to idejo komponente, 

da je joga telovadba. Ne? In tukaj se mi zdi: ja, ne, saj, ok. To je, pač, mogoče le šablona, da 

več ljudi pride k meni, konec koncev na koncu pa zmeraj... Ti imaš lahko tak diamant ampak, 

ko ga pobrusiš je majhen, ne. Onih, ki jih res joga zanima bo, pač seveda, med 50 pet ali pa 

osem in tako naprej. In tukaj, se mi zdi, je ena krivda. Zdaj, vsekakor, ne gre pozabiti 

Vivekanandinega pohoda na kongresu religij sem, ne, ki je v bistvu vedanto naredil 

neovedanto, ne, in jo predstavil kot religijo vseh religij in tako naprej, ne. In, tukaj, na nek 

način, se, pač, joga po klasičnem obdobju, po Patanjaliju, se v veliki meri meša z vedsko jogo, 

z jogo, ki je bila v kombinaciji z Upanishadami, kar Vedanta praktično, na nek način, nosi s 

seboj in tako naprej. Se pravi, tukaj gre za preplet celega kupa različnih tradicij, a ne, in 



 

 

 

Vivekananda je predstavil vedanto, kot jo je predstavil. Na enak način se je pa joga 

predstavljala, kot se je predstavljala, a ne. Jogananda je jogo predstavljal kot pot, a ne, kot 

krija jogo kot pot k esenci sebe, kot pot k spoznavanju s svojim bogom ali mojim bogom, 

nepomembno, ne. In na ta način je joga tam imela en obraz, ampak množičnost marketinga 

fitnes industrije tudi približno ta informacija, ki jo je dajal Jogananda zahodu, a ne. Ali pa 

Aurobindo, ki je recimo imel drugo zgodbo s to svojo integralno jogo. Njuno sporočilo je 

ostalo majhen del tega mainstreama, ker so ga danes pojedli joga žurnali, pa tako naprej, ki so 

praktično posledica fitnes branže. To se pač prodaja. Prodaja se Men's Health, prodaja se 

Flex, prodaja se Body Shape, bla, bla, bla. Aha, dajmo naredit še eno tako revijo o jogi. Saj, 

lastnik je isti, ne. In je, pač, tukaj, kjer je, pač, to revija o jogi bomo pa kdaj omenili 

Patanjalija, pa tako naprej. Ampak, konec koncev ti pa prodajamo, ne, kako s petimi asanami 

proti glavobolu, pa kako, ne vem, dobit boljšega partnerja, pa kako do boljšega seksa, ne. 

Fitnes industrija. Plehkost. Pomanjkanje vrednot, na nek način, zdaj lahko bi se na Kali jogo 

dal, kar koli že, ne. Pomanjkanje osnovnih vrednot, to o čemer govori Mahabharata... to je 

tisto, kar je krivo za razvoj fitnes industrije. To je krivo za to, da je joga ratala mainstream. 

Danes je kul, pač, biti ali imeti. Imeti je ful pomembnejša komponenta od biti, marsikje. In 

temu primerno, pač, kaj bom pridobil, če bom vadil jogo. To je osnovno vprašanje. Dejansko, 

potem sčasoma ugotoviš samo, kaj boš odvrgel, je pa resničnost. Manj boš imel, ko boš vadil 

jogo, ne več. [smeh] 

MK: Kaj pa ženske in moški; v tečajih, ki jih imate, katerih je več, žensk ali moških, kakšno 

je približno to razmerje? 

XY: Več je žensk, ravno zaradi tega, ker je, pač, kot pravim, ne, joga, kakor jo je zahod 

pojedel, je postala skupinska vadba in skupinska vadba je bolj v naravi žensk kot moških. 

Moški gredo raje bolj na te individualne zadeve: fitnes, laufanje, karkoli, ne. Ampak, tako 

moram reči, no, da je to razmerje... Jaz imam še kar nekaj fantov. Verjetno se pozna tukaj, 

pač, ta moja zgodovina raznih borilnih veščin tako, da tukaj oddajam neko energijo, verjetno, 

kot vaditelj, ki nisem zgolj... nimam zgolj joga ozadja, asana ozadje, ne, ampak, pač, mislim, 

da me moški doživljajo na drug način, no, tako, da imam razmerje... od 10 do 40 % fantov na 

klasih. Tako, se zgodi, no. Imel sem že celo klas, kjer je bilo res več fantov, ampak to se res 

redko zgodi. [smeh] Zdaj, tukaj ne govorim za te specifične klase, kjer imaš recimo jogo v 

podjetju, kjer je, pač, zaposlenih 8 tipov, ne. Govorim za to, kar je na odprtem trgu, joga je 

takrat pa takrat in ljudje se odločijo in pridejo.  



 

 

 

MK: Kaj pa razmerje med novimi vadečimi pa tistimi, ki vadijo jogo že dalj časa, katerih je 

več? A tistih, ki dalj časa vadijo ali tistih, ki so newcomerji, pa potem hitro tudi nehajo? 

XY: Ja, jaz imam, pač, tečaje konceptualno še kar zastavljene tako, da lahko rečem, jaz 

imam zelo velik odstotek teh ljudi, ki ostajajo pri meni. Res velik odstotek, ne. Jaz, v bistvu, 

pred začetkom sezone pošljem vprašalnik: ti si letos z mano? Sem. In ugotovim: aha, letos 

lahko vpišem pet ljudi. Tako, da pri meni je, v bistvu, tako, ne vem, včeraj sem imel prvi klas 

začetne dinamike, ne, in je skupina že vbukirana. Zdajle, jutri imam dvojko pa trojko, bolj 

zahtevne levele, ne mislim telesno, ampak pač, bolj napredne vadeče, ne, kjer bosta po dve 

prosti mesti v skupini, recimo. Tako, da... 

MK: Koliko so pa te skupine velike..? 

XY: Jaz skupino zaključim pri 15 vadečih. Kot prvo se mi... prostorska omejitev ne 

dopušča, da jih imam 20, recimo, ali pa 25, ne, ampak se mi, kot prvo nočem imet sardin, 

hočem imet res dober pregled nad vsemi. Hočem res vedeti, kaj ljudje delajo, to je to. To je 

ena zadeva, ki se mi zdi pomembna. Druga zadeva je pa še to, a ne, jaz ljudem, pač, 

dopuščam možnost, da nadomeščajo termine, a ne, kar pomeni, da če je oni v torek manjkal, 

bo mogoče prišel v četrtek. Ljudje, ki hodijo na učiteljski tečaj pri meni, a ne, jim jaz 

ponudim neomejen obisk joge; se pravi lahko kadar koli pridejo na kateri koli klas in zmeraj 

obstaja možnost... in je fino, da imam tam, vsaj pet blazin lufta in tako, no. Nočem, nočem teh 

londonskih razmer, kjer je blazina ob blazini, pa oprosti, ne. Se mi zdi moteče. 

MK: Imam tudi zelo podobno vprašanje glede izobrazbene strukture vadečih. A opazite, da 

je mogoče več bolj izobraženih pa malo manj manj izobraženih ali je..? 

XY: Načeloma je več bolj izobraženih. Se pravi, lahko bi rekel, da je 5. stopnja, 6. stopnja, 

7. stopnja je 95 %, recimo, 6., 7. stopnja je 50 %, sigurno. Tako, da je kdo, da recimo... Zelo 

malokrat se mi zgodi, da mi kdo, ne vem, pove, da, recimo, nima 5. stopnje izobrazbe, da, 

pač, glej jaz sem čebelar in, recimo, kaj takega, ne. Krasno, ne. Nič hudega, ne. Super, ne. Jaz 

to ne vidim kot, ne vem, plus ali minus, ne. Formalna izobrazba ti, pač, veliko da, ne. Tudi na 

nek način te lahko tudi vkalupi. Tako, da ima plus pa minuse. Vsekakor bo pa tvoja beseda, 

ko boš tole napisal kot dr. več vredna kot moja, ker sem elektrotehnik. [smeh] 

MK: Tega ne vem, niti... Recimo, navzven, ja, mogoče res. To je stanje, kako dojemamo pa 

interpretiramo stvari.  

XY: To je to. Je pa zanimivo, a veš, jaz imam učiteljski tečaj in moram reči, da na 

učiteljskem tečaju imam praktično ljudi, ki imajo dve, tri stopnje višjo izobrazbo od mene. Pa 

se jim zdi, da me lahko poslušajo. Tako, da to se mi zdi v redu, da tukaj jaz, recimo, ne vidim 



 

 

 

neke te prepreke, ki bi si jo ljudje v glavah predstavljali. Splošna znanost pa ima, recimo, a 

ne... Logično je, da če bo nekaj v Delo napisal ali pa v kateri koli časopis, nekdo ki je doktor 

filozofije, ne, bo njegova beseda v štartu za javnost imela večjo težo, kot nekdo, ki je malar, 

ne. Mislim... saj veš, predsodki pa tako naprej, vrednotenja, ne moremo se temu izogniti, 

imamo jih s sabo. Mogoče, če se s tem ukvarjamo, jih lahko bolj razbijamo, ampak še zmeraj 

kdaj pridejo. Se pravi, višja struktura. 

MK: Višja struktura, jih je več. Zdaj, načeloma sva prišla skozi celoten seznam vprašanj, ki 

sem jih imel napisanih. A je še kaj takega, kar bi želel dodat, a sem kaj takega pozabil vprašat, 

v smislu celotnega tega konteksta, o katerem sva se pogovarjala? 

XY: Ne vem. Mogoče bi samo to dodal, joga je, pač... joga je, pač, disciplina. In, mislim, 

da ta disciplina s svojim osnovnim ciljem, izolacijo purushe od prakrti, izolacijo zavesti od 

materialnega dela posameznika, da bo slej ko prej vedno našla prilagajoča se orodja, da se bo 

lahko integrirala v trendovske družbene tokove, ne glede na okolje. Mislim, da je to, kar danes 

pogosto delamo učitelji, a ne, ki delamo zelo na jogijsko stvar in vrednotimo pristope k jogi, 

take in drugačne... Mislim, da to v bistvu niti nima smisla. Ne? Zaradi tega, ker, pač, dejansko 

tisti ljudje, ki bodo imeli v sebi toliko živega iskalca, se bodo prebili tudi skozi najbolj 

olupljene tečaje, skozi najbolj neduhovne učitelje, ali kako bi temu rekel, res usmerjene v to, 

da delajo telovadbo, se bodo prebili in mogoče našli nekoga, ki jim bo, ki bo njihov učitelj 

postal na avtobusni postaji; ki jim bo nekaj povedal, pa se bodo začeli spraševat. Takih sem 

veliko srečal v življenju, osebno [smeh]. In temu primerno mislim, da bo tako, kakor so se 

razvijali različni pristopi, mislim, da ta preplet fitnes industrije, športa pa joge, bo imel spet 

neke posledice, ki bodo lahko pozitivne ali pa negativne. Tako, da mislim, da ne smemo biti 

preveč prilepljeni na to, no.  

MK: Za konec bi imel še nekaj demografskih vprašanj. Ime in priimek? 

XY: Osvald [psevdonim]. 

MK: Letnica rojstva? 

XY: [19]71. 

MK: Izobrazba, poklic, zaposlitev? 

XY: Elektrotehnik... zaposlitev redna... kaj je še potem? To verjetno, ne. 

MK: Proces intervjuanja in analiziranja informacij bo predvidoma končan v dveh mesecih. 

Končno poročilo oziroma disertacija v tem primeru bo pa nekako pripravljena do konca 

letošnjega leta ali pa v začetku naslednjega tako, da če ste zainteresirani, vam z veseljem 

pošljem ključne ugotovitve. 



 

 

 

XY: Jaz bom vsekakor vesel tako, da če boste dovolili, sem pripravljen to tudi objavit, 

recimo, na delu svoje spletne strani, ker se mi zdi fino, da ljudje... da razmišljajo. 

MK: Najlepša hvala za vaš čas. 

XY: Ni kaj. 

  



 

 

 

Struktura tem, kategorij in kod z agregiranimi viri in referencami 

Name Sources References Created On Modified On 

Vadba joge vodi v osebno transformacijo 10 111 1882015 21:32 692015 11:39 

Mojstrenje telesa 9 24 1682015 16:17 1192015 22:08 

Bolj prožno telo 3 3 1682015 16:13 692015 9:43 

Boljša fizična pripravljenost 3 3 1682015 16:16 692015 9:43 

Občutek boljšega zdravja in počutja 5 7 1682015 16:16 692015 9:43 

Mojstrenje uma 6 18 1682015 21:19 2582015 20:40 

Obvladovanje težavnih situacij 4 5 1682015 21:20 2582015 20:43 

Bolj jasne misli 2 2 1682015 21:22 2582015 21:02 

Samobvladovanje 4 6 2082015 22:01 2582015 21:02 

Mojstrenje duha 8 23 1682015 21:26 2282015 11:58 

Povezanost s samim seboj 6 8 1682015 21:26 692015 9:08 

Nove dimenzije 2 4 1682015 21:27 2582015 21:03 

Duhovni razvoj 5 9 1682015 21:28 2582015 21:25 

Povezanost uma, telesa in duha 5 11 2282015 10:45 1192015 22:05 

Pričakovanje sprememb 5 6 2282015 15:51 1192015 22:11 

Vadba joge spreminja življenjske poti 10 38 1982015 20:14 1192015 22:25 

Zasuki v življenjski zgodbi 7 14 1882015 21:32 1982015 20:16 

Nove orientacije 7 13 1882015 21:52 2582015 21:08 

Novi cilji 1 1 1882015 22:16 2282015 11:21 

Sprememba življenjskega stila 8 19 1982015 20:17 692015 9:59 

Spremenjene navade 7 13 1982015 20:22 1192015 22:22 

Nazaj k naravi 1 2 1982015 20:35 2282015 16:38 

Vadba joge vodi v spremembo refleksivne 

identitete 
10 79 1982015 20:46 1192015 22:06 

Spremembe notranjih identitet 10 42 1982015 20:45 1192015 22:19 

Spremenjen pogled na svet 5 8 1982015 20:47 1192015 22:13 

Osebnostni razvoj 10 22 1982015 21:00 1192015 22:23 

Nove vrednote 5 6 1982015 21:13 1192015 22:23 

Spremembe zunanjih identitet 9 27 1982015 20:46 2582015 21:03 

Drugačni odnosi z okolico 9 16 1982015 21:18 692015 10:09 

Odziv okolice 2 6 1982015 21:19 2582015 21:11 

Vpliv na okolico 3 3 1982015 21:56 2382015 21:05 

Joga je večdimenzionalna kulturna praksa 10 74 1192015 22:57 1192015 22:57 

Perspektive posameznikov 8 20 1192015 22:54 1192015 22:56 

Vstop na polje joge 3 4 2082015 22:16 1192015 22:51 

Začetna pričakovanja vadečih 7 9 2082015 22:28 1192015 22:51 

Pomen joge za vadeče 4 7 2282015 11:12 1192015 22:51 

Družbeni vidiki joge 10 54 1192015 22:55 1192015 22:55 

Mainstream kulturna praksa 7 16 2082015 22:40 1192015 22:51 

Joga je postala posel 5 7 2082015 22:46 1192015 22:51 

Joga je zatočišče 4 5 2282015 11:51 1192015 22:51 

Joga je duhovna praksa 4 7 2282015 22:03 1192015 22:51 

Prevlada žensk 5 13 2382015 16:40 1192015 22:51 

Joga, zdravje in kult telesa 3 3 2382015 21:14 1192015 22:51 

Joga je integralna praksa 2 3 2582015 21:16 1192015 22:51 

     Legenda: 

    Začetne kode  

    Preoblikovane začetne kode 

    Vznikle kode 

    Kategorije 

    Teme 

     


