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Stwierdzenie, że joga jest dziś zjawiskiem globalnym i masowym, nikogo
nie zaskakuje. Nie trzeba być ani specjalistą, ani znawcą tematu, aby dowieść jego prawdziwości. Wystarczy wyjść na ulicę i bez specjalnych nawet
poszukiwań obejrzeć plakaty reklamujące szkoły, centra, studia, w których
o dowolnej porze dnia można podjąć praktykę na dowolnym poziomie
zaawansowania, według rozmaitych metod, z przeznaczeniem dla różnorodnych grup odbiorców, nakierowaną na zaspokojenie różnych ich oczekiwań
i potrzeb. Wystarczy przeglądnąć prasę, głównie kolorową, by dowiedzieć
się, gdzie i jak praktykować jogę, w czym praktykować, na czym praktykować, co praktykować, jakie są skutki praktyki, która gwiazda filmowa
praktykuje, a która praktykowała będąc w ciąży. Wystarczy wreszcie wejść
w internetowy świat wirtualny, by o jodze dowiedzieć się już niemal wszystkiego, ale przede wszystkim by zobaczyć, jak ta dyscyplina, powstała gdzieś
w połowie pierwszego tysiąclecia p.n.e. w południowej Azji, przybierała
na przestrzeni dziejów i przybiera także dziś, a może przede wszystkim
dziś, wiele kształtów i form, których bogactwo i różnorodność jest trudna
do ogarnięcia. Wydaje się, że to właśnie owa wyjątkowa zdolność jogi do
tworzenia nowych form praktyki i towarzyszących im idei czy całych teorii, odpowiadających na określone warunki społeczne, kulturowe, religijne,
odpowiadających na konkretne potrzeby potencjalnych praktykujących, jest
źródłem jej powszechności i różnorodności, z jaką mamy dziś do czynienia.
Jednak pomimo popularności o dyscyplinie tej ciągle jeszcze wiemy stosunkowo niewiele. Paradoksalnie jej powszechność, a zwłaszcza łatwość, z jaką
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wpisuje się w różne konteksty, przybiera nowe kształty, znacznie utrudnia
jej badanie. Rzecz dotyczy zarówno jej tradycyjnych form – czyli mówiąc
najogólniej tych, które powstawały w Indiach do czasów kolonialnych, jak
i tych, które powstawały później (powstają także i dziś) tak w Indiach, jak
i poza granicami Subkontynentu, a które określa się obecnie mianem jogi
współczesnej. Nie dziwi więc fakt, że systematyczne i z konieczności interdyscyplinarne studia nad jogą stają się coraz powszechniejsze, pomału
zaczynają też przynosić coraz bardziej widoczne efekty. Waga takich naukowych dociekań jest podwójna. Z jednej bowiem strony wypełniają one,
jak wszelkie poszukiwania naukowe, luki w dotychczasowym stanie naszej
wiedzy, z drugiej – i jest to szczególnie istotne – stanowią swego rodzaju
antidotum na zalew pseudonaukowych publikacji, wychodzących spod pióra
osób, które nie mając ani przygotowania, ani treningu akademickiego, mając
za to „doświadczenie w praktyce” jogi, czują się powołane do upowszechniania tworzonych przez siebie teorii.
Konferencja „Yoga in Transformation. Historical and Contemporary
Perspectives on a Global Phenomenon” zorganizowana przez Institut fűr Religionswissenschaft oraz Institut fűr Sűdasien- Tibet- und Buddihsmuskunde
Uniwersytetu w Wiedniu była próbą pokazania i podsumowania tego, co
ostatnia dekada wniosła do badań nad jogą – tradycyjną i (co szczególnie interesujące) współczesną. Uczestnikami konferencji byli badacze, którzy – jak
określił to Dominik Wujastyk, jeden ze znanych współczesnych orientalistów,
a także uczestnik konferencji – należą do new waves of yoga scholarship,
osoby o znacznym dorobku naukowym, które w dużej mierze nadają ton
i kierunek dzisiejszemu dyskursowi naukowemu na temat jogi i jej dziejów.
Refleksje, które podejmowali uczestnicy konferencji, sytuowały się w trzech
obszarach, a mianowicie: jogi tradycyjnej, jogi współczesnej, oraz – ujmując
rzecz obrazowo – punktu, który wyznacza granicę pomiędzy nimi.
Obszar pierwszy został w dużej mierze zdominowany przez problemy,
jakich pomimo wielu dziesiątków lat badań nadal nastręcza uczonym najbardziej chyba znany tekst dotyczący jogi, tekst w środowisku osób praktykujących tę dyscyplinę i nauczających jej uznawany powszechnie (choć jak
twierdzą znawcy, właściwie bezpodstawnie, o czym niżej) za kanoniczny –
Jogasutry przypisywane Patańdźalemu. Ukazaniu głównych punktów tej
dyskusji warto poświęcić nieco więcej miejsca, jako że problemy poruszone
przez prelegentów nieczęsto są omawiane w polskiej literaturze przedmiotu.
Na szereg dyskusyjnych kwestii związanych z traktatem Patańdźalego
wskazał Philipp A. Maas (Uniwersytet w Wiedniu) w referacie On Postures in the Patańjala Yogaśastra (PYŚ). Badacz pokazał jednocześnie nowe
sposoby ich rozwiązania. Najwięcej uwagi poświecił prelegent dwóm sprawom – samemu kształtowi, konstrukcji traktatu oraz interpretacji powszech-
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nie cytowanej sutry II.46–48, w której Patańdźali określił, czym jest, a raczej
jaka powinna być pozycja jogi – asana. Rozważając kwestię konstrukcji
traktatu Patańdźalego, Maas podkreślił, że czynione przez cały czas rozróżnienie na sutry, których autorstwo przypisała tradycja Patańdźalemu, oraz,
jak się powszechnie twierdzi, powstałą nieco później bhaszję (komentarz
do sutr), której autorem miałby być Wjasa, nie jest możliwe do utrzymania.
W istocie bowiem mamy do czynienia z tekstem, który – choć składa się
z dwóch „warstw” – został przygotowany przez jedną osobę. Warstwa pierwsza – sutry – została skompilowana na podstawie wcześniejszych źródeł,
warstwa druga zaś – bhaszja – jest uszczegółowieniem bądź interpretacją tej
pierwszej. Całość tekstu określił Mass jako Patańdźala Jogaśastra (PYŚ).
Druga z kwestii szczegółowo podjętych przez prelegenta dotyczyła sposobu
rozumienia sławnego określenia asany jako pozycji, która jest sthirasukham,
co zarówno przez badaczy sanskrytologów, jak i współczesnych mistrzów
i propagatorów jogi było i jest interpretowane na szereg różnych sposobów
(najczęściej mówi się o pozycji „nieruchomej i wygodnej”). Opierając się
na dotychczasowych interpretacjach, ale przede wszystkim sięgając po
różne odpisy sutr zachowanych w niepublikowanych i nietłumaczonych
manuskryptach pochodzących z różnych okresów oraz – co ważne w świetle
założenia o jednolitości tekstów PYŚ – traktując wersety sutra i bhaszja jako
jeden kompleks syntaktyczny, pokazał badacz szereg różnych możliwości
odczytania owego sformułowania, które zmieniają także sposób myślenia
o tym, czym jest asana oraz jaka jest jej funkcja.
Problemem właściwego odczytania PYŚ zajął się także wspominany
już wyżej Dominik Wujastyk (Uniwersytet w Wiedniu), który w referacie
pt. Some Problematic Yoga Sutras and their Buddhist Background zwrócił
uwagę na znany, choć ciągle jeszcze mało podkreślany problem wpływu
buddyzmu na język sutr Patańdźalego. Badacz podkreślił, że szereg pojęć
kluczowych dla jogi zaczerpnął Patańdźali właśnie z terminologii sanskryckiej, przy czym – i to może utrudniać ich zrozumienie – wpisał je w kontekst dyskursu jogicznego. Jak ujął to Wujastyk: „Patańjali reprocesses and
reintegrates the language of Buddhism”. Mechanizmy owego reprocessing
and reintegrating pokazał badacz na przykładzie kilku technicznych terminów: dharmamegha, asaṃpramoṣa i anantasamāpatti, zwracając uwagę, że
właściwe zrozumienie tego ostatniego może być przydatne także przy interpretacji sutr charakteryzujących asany, a przywoływanych przez Maasa.
Wujastyk zaznaczył, że owo „gubienie” świadomości wpływów buddyjskich
na sutry Patańdźalego ma swoje korzenie jeszcze w starożytności. Badacz
uważa bowiem, że już najwcześniejsi komentatorzy, łącznie z Wacaspatim
Miśrą (IX wiek), nie będąc świadomi buddyjskiego rodowodu niektórych
sutr, znacznie zniekształcili ich znaczenie.
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Anne Koch, Anand Amaladass, Meera Nanda i Karl Bayer.

Źródło: materiały własne.

Kolejna prelegentka, Noémie Verdon (Uniwersytet w Lozannie), zajęła
się problemem, który stosunkowo rzadko pojawia się w światowej literaturze przedmiotu, a w literaturze polskiej jest praktycznie nieobecny. Chodzi
mianowicie o przekład sutr Patańdźalego na język arabski, którego dokonał
jeden z największych uczonych średniowiecznego świata islamu – Abu
Rajhan Muhammad al-Biruni. W swoim wystąpieniu pt. Biruni’s Choices of
Interpretation and Methods in His Kitab Patanjal badaczka postawiła wiele
pytań, na które starała się odpowiedzieć, a przynajmniej zasygnalizować
kierunek poszukiwań – począwszy od bardzo podstawowych: czy i na ile
al-Biruni znał sanskryt i z czyjej pomocy korzystał, pracując nad przekładem, po te bardziej już wyszukane: na ile tekst Kitab Patańdźal uległ
islamizacji, dlaczego tłumacz zdecydował się na zmianę formy z sutr na
dialog, dlaczego niektóre fragmenty zostały całkowicie pominięte, dlaczego
inne zostały połączone w większe całości, dlaczego zdecydował się przetłumaczyć ten właśnie tekst oraz jaka była recepcja przekładu. Żywą reakcję
uczestników konferencji wywołało jednak pytanie zasadnicze, o to, w jaki
sposób przełożył al-Biruni kluczowe dla sutr słowo – joga. Jako ciekawost-
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kę dodać można, że przedmiotem zainteresowania stała się również kwestia,
czy sam al-Biruni miał jakiekolwiek doświadczenie w praktyce jogi.
Drugi obszar rozważań dotyczył jogi współczesnej, a więc tych jej form,
które zaczęły się rozwijać od połowy XVIII wieku głównie w środowisku
zwesternizowanych Indusów oraz mieszkańców Zachodu, którzy ulegli fascynacji tradycją (głównie religią) Indii. Jej źródeł – jak twierdzi Elizabeth
de Michelis, jedna z pionierek badań nad pochodzeniem jogi współczesnej,
autorka książki A History of Modern Yoga. Patanjali and Western Esotericism (London–New York 2005) i uczestniczka konferencji – należy szukać
przede wszystkim w uwarunkowaniach społeczno-kulturowo-politycznych
osiemnasto- i dziewiętnastowiecznych Indii (renesans indyjski, ruchy niepodległościowe, działania na rzecz modernizacji). O popularności jogi na
Zachodzie w XIX wieku i łatwości, z jaką wpisała się w tutejszy krajobraz
kulturowy, zadecydował zaś, zdaniem badaczki, w głównej mierze Swami
Vivekananda, który zaprezentował jogę w specyficznej interpretacji, zbudowanej na szeregu różnych elementów – tradycji indyjskiej (tu zwłaszcza
hatha joga oraz neowedanta), zachodniej fizyce, psychologii, anatomii
i fizjologii, dalej – wątkach zaczerpniętych z zachodniej myśli filozoficznej
i okultystycznej (szczególnie wyraźne są inspiracje mesmeryzmem i popularną w ówczesnym czasie w Ameryce tzw. harmonial religion1). Określenie „współczesna” joga odnosi się nie tylko do „wieku” tej formy jogi
(ostatnie 150 lat), ale także – jak pisze Michelis – do jej „geograficznego/
kulturowego zasięgu (występuje przede wszystkim w krajach rozwiniętych
i środowiskach miejskich)”2.
W dyskusji o współczesnych formach jogi pojawiło się wiele różnorodnych wątków. Prelegenci tropili pochodzenie określonych idei jogicznych
1

Sformułowanie harmonial religion pojawia się w opracowaniu S. Ahlstroma Religious History of American People (1972), określając „te formy pobożności i religijności,
w których uznaje się, że źródłem duchowego zadowolenia, zdrowia fizycznego, a nawet
dobrobytu materialnego jest związek człowieka z kosmosem”. Zgodnie z tymi popularnymi
w USA w XIX wieku przekonaniami, błogostan i nieśmiertelność człowieka zależą w znacznym stopniu od „bycia zestrojonym z nieskończonością”. Cechą charakteystyczną owej
harmonial religion było ujmowanie „kosmosu”, „wszechświata” czy „nieskończoności”
w kategoriach psychologicznych i utożsamianie ich z różnie rozumianym „Umysłem”,
któremu przypisywano cechę boskości i który postrzegano jako źródło i podstawę całej intelektualnej, psychicznej i duchowej aktywności czlowieka. Harmonię i dobrostan w życiu
doczesnym, ziemskim miało zagwarantować – jak wierzono – właśnie owo „zestrojenie”
się z boskim „Umysłem” tak, aby tu, na ziemi, osiągnąć jego doskonały spokój i ład. Por.
W. Hanegraaff, New Age Religion and Western Culture: Esotericism in the Mirror of Secular Thought, New York 1998, s. 494–495.
2
A History of Modern Yoga. Patanjali and Western Esotericism, London–New York
2005, s. 2.
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oraz ich wczesne transformacje na Zachodzie – Karl Baier (Uniwersytet
w Wiedniu) w wystąpieniu Yoga and the Viennese occult Revival; Maya
Burger (Uniwersytet w Lozannie) w referacie Samkhya Interpretation in
a Transnational Perspective: Śri Anirvana and Lizelle Reymond czy Joseph
S. Alter (Uniwersytet w Pittsburgu), autor znanego opracowania The Body
between Science and Philosophy. Yoga in Modern India (Princeton–Oxford
2004), w prelekcji pt. Indian Yoga and German Nature Cure: Parochial
Philosophies, Pranayama and the Provincionalization of Modernity. Przedmiotem zainteresowania były także interakcje pomiędzy tradycją chrześcijańską a jogą – przegląd problemów przedstawił Anand Amamladass (Sacred Heart College, Chennai) w referacie Christian Response to Yoga, oraz
nowe konteksty, w których pojawia się joga na Zachodzie, nowe funkcje,
które zaczyna pełnić, zmiany, jakim ulega, wpasowując się w oczekiwania praktykujących ją Europejczyków. Kwestie te podjęły Beatrix Hauser
(Alpen-Adria Uniwersytet w Klagenfurcie) w prelekcji Bodily Practices
Fromm Afar: Global Flows and Cultural Interferences in Postural Yoga,
Anne Koch (Uniwersytet w Monachium) w referacie „It’s Time to Give
Back!” Competitive Charity in Today’s Global Yoga oraz Suzanne Newcombe (afiliowana przy London School of Economics) w prezentacji Spaces
for Yoga. Jednak największe zainteresowanie wzbudziło wystąpienie Marka
Singletona (St. John’s College, New Mexico, USA), autora głośnej książki
Yoga Body. The Origins of Modern Posture Practice, w której szczegółowo analizowane są dwie kwestie: po pierwsze – przyczyny, dla których
we współczesnej jodze na planie pierwszym stanęła praktyka asan, a po
drugie – co zadecydowało o tym, że przyjmuje ona takie, a nie inne formy.
Jest rzeczą interesującą, że autor odpowiedzi na tak postawione pytania
szuka przede wszystkim w XIX-wiecznych przemianach, jakim podlegała
joga, oraz w jej interakcjach w ostatnich stu latach z różnymi ideami rozwijającymi się na Zachodzie. Tym, co wśród czytelników książki Marka
Singletona wzbudza mieszane uczucia, jest fakt, że autor odmitologizuje
współczesne formy praktyki jogi (choć nie to jest celem książki), zwłaszcza te, których autorami i propagatorami są osoby uznawane za największe
autorytety w tej dziedzinie (np. Sivananda, B. K. S. Iyengar, S. K. P. Jois).
Rozważania Singletona pokazują bowiem – choć jak podkreślam, nie to
było celem autora – że wbrew powszechnej opinii formy te mają niewiele
wspólnego z tradycyjnym kształtem jogicznej praktyki, co nie znaczy, że
nie są w jakiś sposób z nią związane. Do tego właśnie problemu nawiązał
Singleton w swoim wystąpieniu konferencyjnym (Evaluating Modern Yoga
and its Relationship to the Past), ale tym razem skoncentrował się na bardziej ogólnej kwestii, a mianowicie na pokazaniu natury związków współczesnej jogi z jej tradycyjną poprzedniczką. Podstawowe pytanie, które
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postawił Singleton, brzmiało: czy możliwe jest badanie współczesnej jogi
jako odrębnego fenomenu, bez odwoływania się do form wcześniejszych –
tradycyjnych, czy jak określał je prelegent: pre-modern. Jak możemy się
domyślić, odpowiedź była negatywna – Singleton znakomicie pokazał
istotę zależności: przeszłość – teraźniejszość, sięgając po klasyczny dla hatha-jogi tekst, XV-wieczny traktat Hathajogapradipika (z uwzględnieniem
także wcześniejszych, XI-wiecznych elementów, które zostały do niego
włączone), i wskazując, w jaki sposób jego dzieje (odczytanie, interpretacja, deformacje, które powstawały przy kopiowaniu) wpłynęły na rozwój
hatha-jogi w okresie przedkolonialnym i jak ta forma praktyki zmieniała
się w czasach późniejszych.
Trzeci obszar namysłu nad jogą dotyczył, jak pisałam wyżej, „punktu”, w którym joga tradycyjna zbiega się ze swoją następczynią – jogą
współczesną. Nie da się, rzecz jasna, umiejscowić owego „punktu” ani
w konkretnym czasie, ani w przestrzeni. Jest to raczej szereg zjawisk, których rozmaite kombinacje, pojawiające się w różnym czasie i w różnych
miejscach, nadały jodze praktykowanej dziś określone formy, a także – co
istotne – ukształtowały sposób myślenia o niej. W tym przypadku po raz
kolejny uczestnicy konferencji mieli okazję do zapoznania się z niezwykle
interesującymi prezentacjami. Z pewnością warto wspomnieć o referacie
Davida White’a (Uniwersytet w Kalifornii, Santa Barbara, USA) pt. „Classical Yoga?” The Fall and Rise of the Yoga Sutras, w którym badacz raz
jeszcze wrócił do tekstu uznawanego za klasyczny dla jogi, czyli sutr Patańdźalego. Tym razem jednak rzecz nie dotyczyła sposobu odczytywania
czy interpretowania traktatu, ale powodu, dla którego ten właśnie tekst
został uznany za podstawowy, wręcz kanoniczny dla jogi. Sięgając po
niezwykle drobiazgowe analizy danych ilościowych, pokazujących liczbę
manuskryptów, reprezentujących różne indyjskie tradycje filozoficzne, oraz
rekonstruując na tej podstawie historię recepcji sutr Patańdźalego, White
podważył zasadność traktowania tego traktatu jako „klasycznego” dla tradycji jogi. Pokazał, że sława i popularność, jaką dziś cieszą się sutry, nie
odpowiada ich pozycji we wcześniejszej (tj. przedkolonialnej) rzeczywistości świata tradycji jogicznych.
Jason Birch (Oxford University) z kolei w referacie pt. Unpublished
Manuscript evidence for the Practice of Many Asanas in the Seventeenth
and Eighteenth Centuries” nawiązał do dyskusji dość często podejmowanej
przez badaczy współczesnej jogi, dotyczącej niespotykanej wręcz różnorodności asan, charakterystycznej dla tych form praktyki, które rozwijają się od
początków XX wieku. Większość uczonych uważa, że liczba asan pojawiających się w klasycznych dla hatha jogi tekstach jest stosunkowo niewielka
(zwykle kilkanaście), a ową proliferację asan należy wiązać z działalnością
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dwudziestowiecznych guru, którzy korzystając z różnych źródeł, tworzyli
zupełnie nowe zestawy ćwiczeń, odbiegające od tradycyjnych praktyk
hatha jogi. Tymczasem w swoim wystąpieniu prelegent pokazał, że źródła
różnorodności asan mogą być znacznie starsze, niż dotychczas sądzono.
Birch przedstawił i szczegółowo omówił zawartość dwóch niepublikowanych manuskryptów, zawierających długie wykazy asan oraz w większości
przypadków dość szczegółowe ich opisy. Pierwszy z nich to pochodzący
z XVII wieku tekst Yogacintamani, zawierający listę ponad stu pozycji,
drugi zaś to rozszerzona wersja klasycznego traktatu Hathajaogapradipika,
pochodząca z początków XVIII wieku z Radźastanu i również wymieniająca około stu pozycji. Być może – jak zaznaczył prelegent – dalsze
szczegółowe badania z jednej strony pozwolą odnaleźć źródła inspiracji
anonimowych autorów tych dwóch spisów asan, z drugiej zaś pokażą ich
związki z jogą współczesną.
Niezwykle interesujący temat podjęła także Gudrun Bühnemann (University Wisconsin-Madison), która w referacie pt. Naga, Siddha and Sage:
Tracing the Development of Patanjali’s Iconagraphy pokazała, jak w ciągu
ostatnich kilkudziesięciu lat „wymyślano tradycję”, by użyć sformułowania
E. Hobsbawma, wokół postaci Patańdźalego. Badaczka pokazała kolejne
etapy rozwoju ikonografii Patańdźalego – począwszy od najwcześniejszych
przedstawień, znajdujących się w kompleksie świątynnym Ćidambaram
w Tamil Nadu i ukazujących Patańdźalego, jednego z wyznawców Śiwy,
jako pół węża, pół człowieka (naga). Zgodnie z Ćidambaram Mahatmyam
tenże Patańdźali był także autorem rytuałów sprawowanych w świątyni oraz
wielkim joginem. Jak podkreślała badaczka, na tym etapie w ikonografii
trudno odróżnić Patańdźalego od innych nagów oddających część Śiwie.
Jak się wydaje, z czasem nastąpił stopniowy proces „emancypowania się”
Patańdźalego-wyznawcy, który wychodząc na pozycję siddhy zaczął funkcjonować jako samodzielna postać, a ostatecznie, już w wieku XIX został
utożsamiony z Patańdźalim – autorem Jogasutr. Badaczka pokazała także
źródła niezwykle powszechnego współcześnie mitu dotyczącego „narodzin”
Patańdźalego3 (XVIII-wieczny zbiór legend Patańdźali Ćarita) oraz wskazała na rolę B. K. S. Iyengara oraz S. K. P. Joisa w jego popularyzacji.
Na zakończenie koniecznie należy wspomnieć o jeszcze jednym wystąpieniu – Pseudoscience and Resemblance Thinking in the Construction of
Modern Yoga, którego autorką była Meera Nanda (Indian Institute of Science Education and Research, Chandigarh), postać nietuzinkowa – biolożka,
3
Gdy Ananta, czyli Śesza, władca wężów o tysiącu głów, postanowił nauczać jogi na ziemi, spadł (pat) z nieba na otwarte dłonie (añjali) pewnej pobożnej kobiety imieniem Gonika, która wychowała go niczym własnego syna.
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filozofka nauki, pisarka, komentatorka, wnikliwie analizująca współczesne
przemiany religijności w Indiach oraz ich związek z coraz głośniej propagowanymi ideami hindutwy, autorka kilku głośnych książek na ten temat
m.in.: Prophets Facing Backward: Postmodern Critiques of Science and
the Hindu Nationalism in India (New Brunswick 2004), Wrongs of the Religious Right: Reflections on secularism, science and Hindutva (New Delhi
2005) czy ostatnio How Globalization Is Making India More Hindu (New
York 2011), ale także aktywna członkini działającego w Indiach od ponad
stu dwudziestu pięciu lat Stowarzyszenia Racjonalistów, którego motto
przewodnie brzmi: „reason, science & secularism”. W swoim wystąpieniu
Nanda skoncentrowała się na postaci Swamiego Vivekanandy, ale ukazała
go nie jako „ambasadora jogi na Zachodzie” – a tak zwykle jest przedstawiany – ale jako autora i pioniera specyficznego dyskursu, toczącego się
po dziś dzień, w którym joga jako dyscyplina duchowa zrównywana jest
z systemem naukowym. Korzystając z metodologii nauk kognitywnych,
Nanda pokazała mechanizmy, które umożliwiły wytworzenie przekonania
powszechnego wśród wielu osób, zwłaszcza tych praktykujących jogę, że
rzeczywistość duchowa, do której joga ma dawać dostęp, jest kompatybilna
z rzeczywistością odkrywaną przez nauki ścisłe, w szczególności fizykę
kwantową. Mechanizmy te były zdaniem badaczki kluczowe dla modernizacji jogi – procesu, który rozpoczął się w wieku XIX i trwa po dziś dzień.
Konferencja spotkała się z żywym zainteresowaniem, i to nie tylko ze
strony środowiska akademickiego. Warto podkreślić, że wśród słuchaczy
liczne grono stanowiły osoby praktykujące jogę, nauczyciele jogi, właściciele szkół i centrów jogi, a także osoby prowadzące popularne pisma
poświęcone problematyce jogicznej. Wieczorne wykłady otwarte i dyskusje
panelowe zawsze odbywały się przy wypełnionej sali. O konferencji obszernie informowały także media. Artykuły ukazały się m.in. w „Salzburger
Nachrichten” (Der Yoga ist nur teilweise indish), „Die Presse” (Wie Yoganach Europa Kam), „Kurier” (Yoga Gab’s bei uns schon vor 130 Jahren),
a audycje na ten temat wyemitowały Radioeins Berlin i Radio Ö1.
Na zakończenie konferencji organizatorzy przyznali, że w chwili obecnej trwają prace nad przygotowaniem planu kolejnego wydarzenia tego
typu. Następna konferencja poświęcona problematyce jogi będzie związana
z 115-leciem przybycia Swamiego Vivekakandy do Wiednia. Dalszych
szczegółów przedsięwzięcia jednak nie zdradzono.

