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Povzetek 
 

V magistrskem delu raziskujem odnos med etiko in sodobnimi čuječnostnimi praksami. 

Zanimanje za proučevanje čuječnosti v kognitivni znanosti narašča, vse pogosteje pa se 

čuječnostne prakse uporablja tudi kot novo metodo za doseganje vpogleda v prvoosebnem 

raziskovanju. Vendar pa zadnjih nekaj let vse več avtorjev opozarja na razhajanje med 

tradicionalnim in sodobnim pojmovanjem čuječnosti in na morebitne negativne posledice, ki jih 

le-to lahko ima. Glavni predmet debate je odsotnost eksplicitnega etičnega okvira v sodobnih 

čuječnostnih praksah, kar po mnenju kritikov dopušča številne možnosti zlorabe. Vseeno pa 

ostaja vloga etike v čuječnostnih praksah v veliki meri neraziskana in le malo raziskav se ukvarja 

z vprašanjem možnega doprinosa, ki bi ga vpeljava etičnega okvira lahko imela za samo prakso. 

Cilj moje raziskave je bil ugotoviti, v kolikšni meri sodobne čuječnostne prakse vključujejo 

etično komponento in kakšen je njen vpliv na učinkovitost prakse, ter postavitev smernic za 

dolgoročno bolj plodno uporabo čuječnostnih praks na različnih znanstvenih in terapevtskih 

področjih. Raziskovanja sem se lotila s pomočjo komparativne analize vloge etike v 

tradicionalnih in sodobnih čuječnostnih praksah ter analize empiričnih rezultatov dosedanjih 

znanstvenih raziskav. Teoretična analiza je pokazala, da je etična komponenta v sodobnih 

čuječnostnih praksah v veliki meri odsotna, maloštevilne empirične raziskave pa so obrodile 

mešane rezultate, kar priča o tem, da so potrebne nadaljnje raziskave. Dosedanje ugotovitve 

govorijo v prid tezi, da bi lahko vpeljevanje etičnega okvira imelo pozitivne vplive na 

učinkovitost vadbe. V zaključnem delu podajam nekaj predlogov, na kakšen način bi lahko 

kognitivna znanost bolje raziskovala odnos med etiko in čuječnostnimi praksami. Hkrati skušam 

tudi odgovoriti na vprašanje, zakaj je boljše poznavanje vloge etičnega okvira sploh pomembno 

ter kako bi lahko tovrstne okvire uporabili v današnji, sekularizirani družbi. 

Ključne besede: čuječnost, etika, budizem, kognitivna znanost, sekularizacija, moralna 

odgovornost 

  



 
 

Abstract 
 

This thesis explores the relationship between ethics, and modern mindfulness interventions. 

Mindfulness research is becoming increasingly popular in cognitive science, and mindfulness 

practices are also starting to be used as a new method in phenomenological research. However, in 

the past few years a number of researchers have pointed out some worrying differences between 

the modern, and the traditional, understanding of mindfulness – the main difference being the 

absence of an explicit ethical framework in modern mindfulness interventions. This could 

potentially have quite negative consequences. Aside from raising concerns, the role of ethics in 

mindfulness interventions remains largely unexplored. Only a small number of studies have 

focused on the potential contribution of a more ethically-oriented practice. Considering this, the 

aim of the present study was to assess whether ethics is a factor present in modern mindfulness 

interventions, and how this may affect the efficacy of the practice. A further aim to the thesis was 

to establish guidelines for more fruitful use of mindfulness interventions in a range of scientific 

and therapeutic environments. The research was conducted by theoretical analysis, comparing the 

role of ethics in traditional and contemporary practices, and by meta-analysis of the up-to-date 

empirical research in the field. The theoretical analysis showed that ethics is a largely absent 

factor in modern mindfulness interventions. Findings so far speak in favour of the thesis, that a 

more ethical framing of mindfulness could yield beneficial results. However, the scarce empirical 

research on the topic was far from conclusive, urging further research. In the final part, I offer 

some suggestions for a better, and further, exploration of the relationship between ethics and 

mindfulness within cognitive science. I also explore the ways to introduce a more ethically-

focused mindfulness practice into a modern, secularised society. 

Keywords: mindfulness, ethics, Buddhism, cognitive science, secularisation, moral 

responsibility 
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1 Uvod 
 

Na pol zatemnjena soba, v kateri v krogu sedi skupina ljudi. Skozi zaprta okna prihaja medel 

zven divjanja prometa z bližnje obvoznice, a v sobi vlada nekakšna slovesna tišina, ki jo le 

občasno zmoti vibriranje telefona, ki mu sledi nelagodno presedanje njegovega lastnika – 

trenutni vdor zunanjega sveta v nenavadno oazo miru … 

 

čujéčnost -i ž (e  ̣́) 1. pazljivost, skrbnost, opreznost: potrebna je večja čuječnost pred 

sovražno dejavnostjo; ukaniti čuječnost straže; napeta, neprestana čuječnost (Slovar 

slovenskega knjižnega jezika, 2000) 

 

Če smo še slabih deset let nazaj besedo »čuječnost« lahko zasledili kvečjemu na zaprašenih 

straneh kakšne polpozabljene drame, je v zadnjih letih doživela pravi pravcati preporod in postala 

krilatica, modna beseda, ki jo vedno pogosteje srečamo tako v vsakodnevnem kramljanju kot na 

straneh trendovskih revij in znanstvenega časopisja. Beseda »čuječnost« se je namreč v 

slovenskem prostoru uveljavila kot neposreden prevod angleške besede »mindfulness«, ki se 

najpogosteje uporablja v povezavi z meditativnimi tehnikami za zmanjševanje stresa, izvirajočimi 

iz budističnih tradicij, ki si v zadnjih letih z naraščajočo hitrostjo utirajo pot v zahodno 

terapevtsko, znanstveno in popularno kulturo.  

Ko sem prvič slišala, da se mindfulness v slovenščino prevaja kot čuječnost, se mi je 

beseda, morda zaradi svojega arhaičnega prizvoka ali pa zaradi vsebinskega neskladja z 

angleškim terminom mindfulness, zdela popolnoma neprimerna, in kar nekaj časa sem 

potrebovala, da sem jo sprejela in nehala iskati ustreznejše alternative. Vendar pa namen tega 

dela ni dvomiti o ustreznosti prevoda – kot bomo videli v prvem poglavju, je tudi beseda 

mindfulness zgolj približek originalne palijske besede sati, zato se v nadaljevanju ne bom 

ukvarjala z morebitnimi novimi konotacijami, ki jih prinaša slovenski prevod, temveč bom 

besedo uporabljala tako, kot je bila mišljena – kot neposreden prevod besede mindfulness z 

namenom prenosa čuječnostnih praks v slovenski prostor. 

Zanimanje za čuječnost v zadnjih letih skokovito narašča. Na čuječnosti temelječe prakse 

naglo prodirajo v vse aspekte človekovega udejstvovanja – od zdravstva, terapije, izobraževanja 

in znanstvenega raziskovanja do managementa in pravno-sodnega sistema. Eden izmed glavnih 

razlogov za naraščajočo popularizacijo čuječnostnih praks je veliko število znanstvenih raziskav, 

ki so potrdile njihov pozitivni vpliv na posameznikove kognitivne sposobnosti ter z njimi 

povezano delovanje in počutje. Prakse se naglo prijemlje status »čudežnega zdravila« – med 

drugim naj bi lajšala simptome depresije in anksioznosti, ugodno vplivala na posttravmatsko 

stresno motnjo in sindrom razdražljivega črevesja (ang. irritable bowel syndrome), lajšala 

kronične bolečine in bipolarno motnjo, poleg tega pa tudi »zdravemu« posamezniku pomagala do 

boljšega fokusa, manjše nagnjenosti k izgorelosti ter na splošno boljšemu soočanju s stresom, ki 

ga prinaša sodobni življenjski slog. 

Prvi in najbolj raziskan med tovrstnimi praksami je program »na čuječnosti temelječega 

zmanjševanja stresa« (ang. Mindfulness based stress reduction – MBSR), ki ga je v 70. letih 

prejšnjega stoletja na podlagi budističnih praks razvil Jon Kabat-Zinn. Vključevanje vzhodnih 

meditativnih praks v zahodno kulturo v tistem času ni bilo nekaj povsem novega. Že kakšnih 

dvajset let poprej, v 50. letih dvajsetega stoletja, se je zgodil t. i. »zen boom«, naraščajoče 

zanimanje za japonsko budistično prakso zen na Zahodu, ki je močno vplivalo tudi na takratno 
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ameriško psihoanalitično tradicijo
1
 (McCown, 2013); v 60. in 70. letih so nadalje v Evropo prišli 

številni hinduistični učitelji, ki so s seboj prinesli transcendentalno meditacijo in si pridobili 

mnoge slavne privržence med takratnimi zvezdniki (npr. člani skupin The Beatles in The Beach 

Boys). Na podlagi učinkov transcendentalne meditacije je Herbert Benson (1975) razvil 

terapevtsko tehniko sprostitvenega odziva (ang. relaxation response). Vse to je tvorilo podlago za 

kasnejši razvoj sodobnih čuječnostnih praks.
2
 Ne glede na spiritualnost praks, ki so ji utrle pot, pa 

je bila ena ključnih karakteristik, ki je prispevala k temu, da se je čuječnost v evropskem 

kulturnem prostoru tako naglo uveljavila, njena izrazito sekularna drža. 

V luči izjemne uspešnosti programa »na čuječnosti temelječega zmanjševanja stresa« je 

kmalu sledila prava poplava sorodnih praks, prilagojenih za aplikacijo v različnih terapevtskih in 

sekularnih okoljih. Tovrstno prilagajanje tradicionalnih vzhodnih praks je nedvomno močno 

pripomoglo k hitremu širjenju čuječnosti, vendar pa je spodbudilo tudi živahne debate o 

(ne)primernosti takšnega prirejanja. Dekontekstualizacija čuječnosti naj namreč ne bi pomenila 

zgolj odmika od tradicionalnih tehnik in pojmovnih okvirov, v katerih so se slednje izvajale, 

temveč naj bi imela tudi nepredvidene negativne posledice. Glavna ost kritike se običajno nanaša 

na vlogo etike in moralnega presojanja, ki predstavljata temelje tradicionalne čuječnostne prakse, 

medtem ko se zdi, da sta v sodobnih načinih vadbe popolnoma odsotna. To naj bi bilo še zlasti 

problematično, ko se čuječnost začne uvajati na področja, kot so vojska, policija in velike 

korporacije, katerih delovanje je v popolnem nasprotju z vrednotami, ki naj bi jih gojila 

tradicionalna čuječnost. 

Vprašanje o tem, kaj je etično in kaj ne, je že samo po sebi zelo delikatno. Ali je sploh 

mogoče postaviti neke moralne smernice, ne da bi s tem kršili posameznikovo svobodo do izbire 

lastnih vrednot? Ali je upoštevanje širše etične slike za dobrobit posameznika vedno optimalno? 

Če ne, zakaj bi človek sploh sledil nekim specifičnim etičnim smernicam? Zakaj bi se bilo 

smiselno spraševati o etičnih učinkih prakse, katere namen – vsaj v njeni zahodni obliki – ni 

osebnostna preobrazba, ampak lajšanje trenutnega trpljenja? Ali kot je to skepso lepo izrazila 

kolegica, ko sem ji omenila interese svojega raziskovanja: »Zakaj bi bilo sploh pomembno, ali je 

sodobna čuječnost etična ali ne, ko pa je vendar očitno, da ljudem koristi?« 

                                                           
1
 Še posebej velik vpliv je imela konferenca »Zen budizem in psihoanaliza« (ang. »Zen Buddhism and 

Psychoanalysis«), ki sta jo organizirala Erich Fromm, nemški socialni psiholog in humanistični filozof, in D. T. 

Suzuki, japonski budistični avtor (McCown, 2013). Hkrati je v tem času budistično misel Zahodu približal tudi izid 

literarnih del o budizmu, kot so roman Klateži dharme (ang. The Dharma Bums), ki ga je napisal Jack Kerouac, ter 

dela budističnih avtorjev Alana Wattsa, D. T. Suzukija in Philipa Kapleauja. Prav preko Philipa Kapleauja naj bi 

Kabat-Zinn prvič prišel v stik z meditacijo, ko je Kapleau kot gostujoči predavatelj imel predavanje na univerzi, na 

kateri je Kabat-Zinn študiral (Wilson, 2013). 

2
 V tem času je bilo v Massachusettsu ustanovljeno tudi Društvo za meditativno gojenje modrosti (ang. Insight 

Meditation Society), ki so ga ob povratku iz vzhodnih budističnih držav, kjer so več let prakticirali budistične 

meditativne prakse, ustanovili Jack Kornfield, Sharon Salzberg in Jack Goldstein. V tem društvu se je nekaj časa 

izobraževal tudi kasnejši »oče« MBSR Kabat-Zinn (Vörös, 2015). S pionirji prenosa meditativnih praks v 

znanstveno in terapevtsko sfero so že od sedemdesetih let sodelovale tudi nekatere ključne figure kognitivne znanosti 

(npr. Francisco Varela, Richard Davidson, Evan Thompson, David Goleman itd.). V tem oziru je zelo pomembna 

institucija Mind and Life, ki so jo leta 1987 ustanovili nevroznanstvenik Francisco Varela, budistični duhovni vodja 

Tenzin Gyatso, 14. dalajlama, in ameriški podjetnik Adam Engle, in sicer z namenom spodbujanja dialoga med 

zahodno znanostjo in vzhodnimi kontemplativnimi tradicijami. V zadnjih tridesetih letih je Mind and Life postala v 

svetovnem merilu najpomembnejša organizacija za multidisciplinarno raziskovanje vplivov kontemplativnih praks 

na možgane, človekovo fiziologijo in vedenje (Mind & Life Institute, n. d.). 
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Odgovor na to vprašanje je zelo težko podati v nekaj stavkih, ne da bi pretirano 

poenostavili in trivializirali pomembnost obravnavanega problema. Vendar pa je prav kognitivna 

znanost tista, ki bi se po mojem mnenju morala lotiti odgovarjanja nanj, saj ji njena tesna 

povezanost z začetki prenosa čuječnostne prakse v zahodno kulturo daje edinstven potencial, da 

pomaga pri razvoju praks, ki bi kar najbolj koristile človeku tako v individualnem kot v 

svetovnem merilu, ob tem pa lahko tudi sama razširi svoje razumevanje človekovega doživljanja.  

Različne discipline kognitivne znanosti se s čuječnostjo prepletajo na različne načine, tri 

najpomembnejše stične točke pa verjetno predstavljajo nevroznanstvene raziskave meditacije, 

uporaba meditacije v psihoterapiji in vpeljevanje prvoosebnih metod v znanstveno raziskovanje 

(Federman, 2011; Vörös, 2016b). 

Nevroznanstvene raziskave pogosto uporabljajo čuječnostno prakso kot pomoč pri 

raziskovanju fizioloških korelatov različnih vrst kognicij, s tem pa so povezane tudi raziskave, ki 

si prizadevajo razvozlati mehanizme, ki potekajo med samo meditacijsko prakso. To obliko 

raziskovanja je omogočil skupek ugodnih dejavnikov, med drugim razvoj tehnik za slikanje 

možganov, prisotnost izkušenih meditatorjev na Zahodu in nenazadnje njihova vedno večja 

pripravljenost sodelovati z znanostjo, ki je med drugim posledica naklonjenega odnosa, ki ga ima 

do kognitivne znanosti budistični duhovni vodja Tenzin Gyatso oz. 14. dalajlama.
3
 Ne glede na 

drugačnost filozofskega in svetovnonazorskega sistema, v katerem se je čuječnostna praksa 

prvotno razvila, jo je kognitivna znanost s temi raziskavami lahko (empirično) proučevala, ne da 

bi pri tem morala pretirano izzvati trenutno znanstveno paradigmo.  

Vendar pa je za pravilno interpretacijo dobljenih podatkov ključnega pomena, da se 

znanstveniki čim bolje seznanijo s procesi, ki do njih privedejo, boljše poznavanje izvornega 

teoretsko-filozofskega ozadja čuječnosti pa bi jim pri tem vsekakor lahko bilo v pomoč. S tega 

vidika je védenje, ali določena vadba vsebuje tudi etični element, izjemno pomembno, saj bi 

omogočilo pravilnejše tolmačenje dobljenih rezultatov, poleg tega pa bi poznavanje morebitnih 

razlik med delovanjem etičnih in »etično nevtralnih« praks lahko pripomoglo k boljšemu 

razumevanju procesov, ki so tako ali drugače povezani z etičnim ravnanjem: sočutje, altruizem in 

tudi odločanje.  

Poleg tega, da nevroznanstvene raziskave raziskujejo fiziološke korelate meditacije, pa so 

obenem dragocene tudi pri ocenjevanju koristnosti meditacije za klinično in terapevtsko delo. Kot 

omenjeno, so različni na čuječnosti temelječi programi trenutno v razcvetu in vedno več je 

programov, ki so posebej prilagojeni določenemu terapevtskemu kontekstu in specifični ciljni 

skupini. Kognitivna znanost je s svojimi raziskavami, ki so potrdile pozitivne vplive čuječnostnih 

praks, odigrala ključno vlogo pri njihovem širjenju, zato je po mojem mnenju v tem oziru 

»soodgovorna« za posledice, ki jih tovrstne prakse prinašajo. Ravno na tej, terapevtski ravni 

čuječnost doseže najširši krog ljudi – zato je nadvse pomembno razumeti, kakšen vpliv ima 

posamezna »terapija«, še posebej, če se izkaže, da so posledice etično sporne. 

Nove metode raziskovanja v kognitivni znanosti, zlasti vedno hitreje razvijajoče se 

področje fenomenološkega raziskovanja, nudijo možnost za opazovanje fenomenov, ki so bili 

znanstvenemu raziskovanju do sedaj nedostopni. Po nekaterih interpretacijah naj bi čuječnostna 

meditacija predstavljala manjkajoči »vezni člen« med prvo- in tretjeosebnim opisom realnosti 

(Federman, 2011; Varela, Thompson & Rosch, 1991) ter s svojim edinstvenim dostopom do 

posameznikove izkušnje omogočila nova odkritja na področju človekovega doživljanja. Prav 

                                                           
3
 Zelo pomemben dejavnik pri širjenju znanstvenega raziskovanja meditacije je bila tudi ustanovitev inštituta Mind 

and Life – glej opombo 2 na prejšnji strani. 
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prvoosebno raziskovanje po mojem mnenju predstavlja najbolj intimen spoj čuječnostnih praks in 

znanosti. Razumevanje vplivov, ki jih ima različna naravnanost praks na posameznikovo 

doživljanje, bi lahko znanstvenikom, ki se odločijo za tovrstno raziskovanje, pomagalo do boljših 

introspektivnih uvidov in pri soočanju z morebitnimi neprijetnimi izkustvi.  

Odnos med etiko in čuječnostnimi praksami je vse prej kot enostaven, zato se ga v svoji 

raziskavi lotevam z več strani, pri čemer je moj glavni namen čim bolj nepristransko ugotoviti, v 

kolikšni meri so opozorila kritikov zahodne čuječnosti, ki govorijo o pomanjkanju etičnosti v 

sodobnih praksah, utemeljena ter na kakšen način bi lahko boljše poznavanje in upoštevanje 

kontekstualnega ozadja, iz katerega čuječnostne prakse izhajajo, pripomoglo k razvoju bolj 

poglobljenih in dolgoročno učinkovitejših čuječnostnih praks. 

 Prvo poglavje je namenjeno predstavitvi samega koncepta »čuječnosti« in čuječnostne 

prakse, pri čemer najprej predstavim njeno sodobno, zahodno definicijo, v drugem delu pa 

skušam prikazati njeno vlogo v tradicionalnih budističnih kulturah. V obeh delih pozornost 

posvetim zlasti odnosu, ki ga ima praksa v obeh kulturnih okoljih do etičnega ravnanja 

posameznika, v zaključku poglavja pa pregledam argumente zagovornikov sodobnih čuječnostnih 

praks, ki trdijo, da je v njih etična komponenta prisotna implicitno. 

Kljub velikemu zanimanju, ki ga je v zadnjem času deležno znanstveno raziskovanje 

čuječnosti, se le redke raziskave ukvarjajo z vplivom prakse na posameznikov odnos do moralnih 

vprašanj. V iskanju empiričnih odgovorov na svoja vprašanja se tako v drugem poglavju lotim 

metaanalize peščice raziskav, ki so se doslej na različne načine lotile raziskovanja te teme, poleg 

tega pa skušam ugotoviti, kaj so razlogi za to, da je vloga moralnosti in sočutja, ki naj bi bila 

sicer s konceptom čuječnosti nerazdružljivo povezana, v znanstvenem raziskovanju do sedaj 

ostajala porinjena na stran. 

Medtem ko se na Zahodu beseda »čuječnost« tako v znanstveni kot v popularni literaturi 

velikokrat uporablja kot sinonim za prej omenjeno najpopularnejšo čuječnostno prakso, tj. Kabat-

Zinnov program na čuječnosti temelječega zmanjševanja stresa, pa ne smemo pozabiti, da to 

nikakor ni edini »na čuječnosti temelječi« program. V tretjem poglavju bom zato predstavila 

nekatere nekoliko manj znane čuječnostne prakse, ki so pozornost eksplicitno namenile tudi 

vpeljevanju etične komponente. 

Na podlagi ugotovitev prejšnjih poglavij skušam nato v zadnjem poglavju proučiti, 

kakšna je prihodnost odnosa med etiko in sodobnimi čuječnostnimi praksami. Najprej si postavim 

vprašanje, na kakšen način bi lahko bolje raziskovali odnos med etiko in čuječnostnimi praksami, 

nato pa predstavim, kaj lahko iz dosedanjih raziskav sklepamo o vplivih, ki bi jih vpeljevanje 

etičnega okvira imelo na samo učinkovitost prakse. V zadnjem delu skušam predlagati, kako – če 

sploh – bi lahko tovrstne okvire uporabili v sodobni sekularizirani družbi. 

 Zaključek je namenjen refleksiji celotne raziskave. Kaj lahko na podlagi povedanega 

sklepamo o odnosu med sodobno čuječnostjo in etiko? Ali gre pri opozarjanju na nujnost 

(ponovnega) vpeljevanja etične komponente za nepotreben puritanizem ali pa obstaja resnična 

potreba po vnovični refleksiji čuječnostne mrzlice, nemara v luči svetovnega etosa? Kakšen je 

možen doprinos, ki bi ga lahko imelo bolj eksplicitno vpeljevanje etične komponente, ter kakšno 

vlogo pri sprejemanju čuječnosti kot transformativne prakse igra (kognitivna) znanost? 

 Upam, da bo to delo vsaj nekoliko pripomoglo k ponovnemu razmisleku o potencialu in 

odgovornosti, ki ga prinaša prilagajanje čuječnostih praks, ter spodbudilo debato o dolgoročni 

koristnosti razvoja praks, ki bi namesto k simptomatskemu lajšanju trpljenja posameznika 

stremele k razvijanju bolj odprtega, a kritičnega pogleda na svet.  
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1.1 Cilji  
 

Cilj raziskave je združevanje dosedanjih ugotovitev o odnosu med etiko in sodobnimi 

čuječnostnimi praksami. Namen tega je ugotavljanje smiselnosti upoštevanja kritik sodobne 

čuječnosti ter odkrivanje morebitne dodatne vrednosti, ki bi jo za sodobne čuječnostne pristope 

predstavljala etična praksa.  

Kognitivna znanost igra po mojem mnenju pri etičnem uokvirjanju čuječnostnih praks 

pomembno vlogo. Zato je še en cilj magistrskega dela ugotoviti, na kakšen način bi lahko s 

pomočjo raziskovanja v kognitivni znanosti izvedeli več o vplivu, ki ga ima etična usmerjenost 

na delovanje prakse, ter kako bi dobljene ugotovitve lahko prispevale k dolgoročno bolj plodni 

uporabi čuječnostnih praks na različnih znanstvenih in terapevtskih področjih. Na podlagi 

tovrstnih ugotovitev želim začrtati tudi nekaj smernic za nadaljnje znanstveno raziskovanje 

naslovne teme. 

 

1.2 Hipoteze in raziskovalna vprašanja 

 

Raziskovanje sem začela s hipotezo, da se sodobni in tradicionalni pristopi k prakticiranju 

čuječnosti med seboj pomembno razlikujejo, glavna ost razlikovanja pa je njihova etična 

naravnanost. Hipotezo sem razvila na podlagi številnih člankov, ki svarijo pred pretiranim 

prilagajanjem čuječnostnih praks (npr. McMahan, 2008b; Purser & Loy, 2013; Vörös, 2016a), ter 

na podlagi lastne izkušnje z vadbo čuječnosti.  

Ta hipoteza mi je pomagala pri oblikovanju glavnega raziskovalnega vprašanja, ki sem 

mu sledila skozi celotno magistrsko delo – in sicer vprašanja o odnosu med etiko in sodobnimi 

čuječnostnimi praksami. Specifično me je zanimalo, v kolikšni meri je etična komponenta 

(eksplicitno ali implicitno) prisotna v sodobnih čuječnostnih praksah ter kakšen je posledično 

njihov vpliv na posameznikovo etično ravnanje. Hkrati sem na podlagi teoretičnih razprav in 

znanstvenih raziskav skušala ugotoviti tudi, na kakšen način bi postavitev čuječnostnih praks v 

etični okvir vplivala na njihovo delovanje in kako bi bilo mogoče tovrstne okvire uporabiti v 

sodobni sekularni družbi.  

 

1.3 Metoda 
 

Pri pripravi magistrskega dela sem si pomagala s knjigami ter preglednimi in raziskovalnimi 

članki s področja (budistične) filozofije in etike, psihoterapije, psihologije, nevroznanosti in 

kognitivne znanosti. Kot osnova za pridobivanje širšega razumevanja raziskovanega področja sta 

mi služili posebni izdaji zbornikov Contemporary Buddhism [12 (1), 2011] in Mindfulness [6 (1), 

2015], v katerih so številni avtorji polemizirali o vlogi etike v sodobni in tradicionalni čuječnosti. 

Nadaljnjo literaturo sem nato s pomočjo uporabe ključnih besed iskala v knjižnicah in 

podatkovnih bazah (COBISS, Google Scholar, DiKUl), del pa sem poiskala tudi s pomočjo 

referenc, navedenih v že prebranih člankih.   

Določene informacije in ideje sem pridobila tudi s pregledovanjem spletnih strani 

različnih čuječnostnih organizacij, prebiranjem blogov strokovnjakov za budizem, obiskom 

predavanj, ki so se dotikala čuječnosti in sočutja, ter preko pogovora z ljudmi, ki se s čuječnostjo 

tako ali drugače ukvarjajo. 

Pri analizi zbrane literature sem dala največji poudarek komparativni metodi, saj sem 

pogled na etiko v sodobnih praksah čuječnosti skušala primerjati z odnosom tradicionalnih 
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budističnih praks. To metodo sem mestoma prepletala s t. i. zgodovinsko metodo, ko sem skozi 

proučevanje zgodovine sodobnih čuječnostnih praks skušala ugotoviti vzroke za njihov razvoj v 

današnjo obliko. Predvsem v zaključnem delu je pomembno vlogo igrala tudi metoda analize in 

sinteze, s katero sem pridobljene informacije skušala medsebojno povezati in tako dobiti jasnejšo 

sliko raziskovane problematike, ki mi je nato pomagala pri odgovarjanju na zastavljena 

raziskovalna vprašanja. 
 

2 Vloga etičnosti v sodobnih in tradicionalnih čuječnostnih praksah 
 

2.1 Sodobna definicija čuječnosti 
 

Besedo čuječnost (ang. mindfulness) se na Zahodu največkrat omenja v povezavi z meditativnimi 

praksami, katerih glavni cilj je izboljševanje kvalitete posameznikovega življenja s pomočjo 

zmanjševanja stresa. V sodobni znanstveni literaturi se besedo »čuječnost« uporablja na več 

različnih načinov. Prvič, označuje lahko poseben način zavedanja, ki predstavlja človekovo 

trenutno stanje uma (ang. state of mind) (npr.: »Ker je bil čuječ, je hitro opazil, da je prišlo do 

spremembe razpoloženja.«). Drugič, označuje lahko psihološki konstrukt, ki predstavlja 

posameznikovo osebnostno lastnost (ang. trait) (to je pomen, ki ga običajno merijo sodobni 

čuječnostni vprašalniki; čuječnost kot konstrukt sestoji iz več faktorjev, kot so opazovanje, 

sprejemanje, osredotočenost, ravnanje z zavedanjem, nepresojanje itd.). Tretjič, včasih se 

uporablja za splošno poimenovanje meditativnih praks, ki temeljijo na gojenju čuječnosti (npr. 

»redno je prakticiral čuječnost«)  (Chambers, Gullone & Allen, 2009).  

 Čeprav nam je dandanes »čuječnost« najbolj znana v smislu nepresojajočega zavedanja 

trenutnega doživljanja (glej npr. Kabat-Zinn, 1990; Bishop et al., 2004; Baer, 2003), pa je besedo 

kot prevod palijske besede sati na Zahodu prvi uporabil Rhys Davids, britanski državni uradnik 

na Šrilanki (takratnem Cejlonu), definiral pa jo je kot »umsko dejavnost, neprestano prisotnost 

uma, nasprotje brezbrižnosti, nepazljivosti in samopozabe« (citirano v Stanley, 2013). Dobrega 

pol stoletja kasneje je nemški menih Ven. Nyanaponika Thera (rojstno ime Siegmund Feniger) 

čuječnost označil kot »srce budistične meditacije« in vpeljal danes tako pogosto rabljeno frazo 

»gola pozornost«, s katero je želel opisati začetno fazo prakse čuječnosti, torej razvoj »jasnega in 

nerazpršenega zavedanja tega, česar smo deležni v sosledju trenutkov zavedanja« (Thera, 1953, 

str. 30). Čeprav Nyanaponika čuječnosti same ni enačil z »golim zavedanjem« (Boddhi, 2011), je 

ta definicija nedvomno močno vplivala na definicijo čuječnosti, kot jo poznamo danes, v njej pa 

že lahko prepoznamo tudi eno od njenih najbolj znanih opredelitev, ki jo označi kot »… 

usmerjanje pozornosti na poseben način: hoté, naperjeno v sedanji trenutek in nepresojajoče« 

(Kabat-Zinn, 1994). 

 Kako je prišlo do tako velikega preskoka med prvotno Davidsovo in kasnejšo definicijo? 

Različni strokovnjaki (npr. McMahan, 2008a; Sharf, 1995) poudarjajo, da je izvor spremembe 

moč najti v obdobju t. i. budističnega modernizma s preloma 19. stoletja, ko so nekateri učitelji t. 

i. »burmanske šole« (med njimi najbolj znana Ledi Sayadaw in Mahasi Sayadaw) razvili nov 

način prakticiranja čuječnosti, s katerim so skušali čuječnost prestaviti izven samostanskih zidov 

in jo približati preprostemu prebivalstvu. Mahasi Sayadaw (1904–1982) je denimo razvil danes 

dobro znano tehniko osredotočanja pozornosti na vse občutke, ki se pojavljajo v zavesti (Sharf, 

1995). Po tej metodi naj bi bilo mogoče razsvetljenje doseči brez zavezanosti samostanskemu 

življenju ali poznavanja budističnih spisov, zaradi česar je ta »nova burmanska metoda« hitro 



7 
 

pridobila na priljubljenosti, na Zahod pa jo je prenesel prej omenjeni Nyanaponika Thera, ki je bil 

Mahasijev učenec (ibid.).   

Kot smo omenili že v uvodu, velja bržkone za najbolj znano čuječnostno prakso na 

Zahodu »na čuječnosti temelječe zmanjševanje stresa« (ang. Mindfulness based stress reduction, 

MBSR), praksa, ki jo je v 70. letih prejšnjega stoletja razvil Jon Kabat-Zinn kot pomoč pri 

lajšanju trpljenja bolnikov s kroničnimi bolečinami. Iz nje so se kmalu razvile številne nove na 

čuječnosti temelječe vadbe, med katerimi so najbolj znane »na čuječnosti temelječa kognitivna 

terapija« (ang. Mindfulness-based cognitive therapy – MBCT), »dialektično-vedenjska terapija« 

(ang. Dialectical behaviour therapy – DBT) in »terapija sprejemanja in predanosti« (ang. 

Acceptance and commitment therapy – ACT) (Vörös, 2016a). Po uspehu teh terapij, namenjenih 

predvsem uporabi v kliničnih okoljih, so se kmalu začeli pojavljati tudi številni bolj specifični 

terapevtski programi, kot so »na čuječnosti temelječa krepitev partnerskih odnosov« (ang. 

Mindfulness-based relationship enhancement; Carson, Carson & Baucom, 2004); »na čuječnosti 

temelječ trening zavednega prehranjevanja« (ang. Mindfulness-based eating awareness training; 

Kristeller & Hallet, 2010) in »na čuječnosti temelječa porod in starševstvo« (ang. Mindfulness-

based childbirth and parenting; Duncan  & Bardacke, 2010). Zaradi ugodnih vplivov, ki naj bi 

jih čuječnostne prakse imele na posameznikovo pozornost in regulacijo čustev, tj. dve 

karakteristiki, ki sta v sodobnem svetu visoko cenjeni, saj povečujeta človekovo produktivnost, 

so se nadalje razvile tudi na čuječnosti temelječe prakse, posebej prilagojene za vpeljevanje v 

različne korporacije – kot so npr. program »čuječnostne izmenjave« (ang. Mindfulness 

exchange), »na čuječnosti temelječ trening za korporacije«  (ang. Corporate-based mindfulness 

training) in »na čuječnosti osnovan trening za duševno čilost« (ang. Mindfulness-based mind 

fitness training; Stanley & Jha, 2009). 

Čeprav ne gre zanemariti dejstva, da se posamezni programi med seboj v mnogočem 

močno razlikujejo, je vsem skupna prej omenjena definicija čuječnosti kot posebnega načina 

posvečanja nepresojajoče pozornosti. To je še zlasti razvidno iz navodil za formalno vadbo, ki pri 

vseh naštetih praksah vsebujejo: (1) ohranjanje pozornosti na nekem v sedanjosti prisotnem 

objektu, (2) opazovanje nagnjenosti uma k nenehnim motnjam pozornosti, (3) nepresojajoč odnos 

do vzniklih misli in občutij, (4) nereaktivno držo do teh in sorodnih »motenj« ter (5) vračanje 

pozornosti na  njen izhodiščni objekt (Dunne, 2015). 

 Kot vidimo, je pri vseh teh tehnikah poudarek na ohranjanju pozornosti v sedanjem 

trenutku, zato se kot objekt pozornosti velikokrat uporabljajo senzorni občutki, ki so vedno nujno 

tukaj in zdaj. Za primer si vzemimo ohranjanje pozornosti na občutku dihanja, ki je dandanes 

verjetno ena najpogostejših tovrstnih praks:  

(1) Posameznik prejme navodilo, naj ohranja pozornost na občutkih dihanja, bodisi na področju 

nosnic ali trebuha. Naročeno mu je, naj zgolj opazuje naravni ritem dihanja, ne da bi ga skušal 

kakorkoli spreminjati; (2) pri tem slej ko prej opazi, da njegova pozornost ni več na dihanju, 

temveč se je zapletel v razmišljanje o nekih drugih, bodisi preteklih, bodisi sedanjih ali 

prihodnjih dogodkih; (3) ko to opazi, se svojih misli ove, a jih ne označi za dobre ali slabe; (4) 

mislim ne »sledi« in jih ne »razpleta«, temveč jim pusti, da minejo, prav tako pa se skuša 

izogibati vrednotenju prakse kot dobre ali slabe; (5) pozornost preusmeri nazaj na občutek 

dihanja. 

S to vajo, ki se na prvi pogled zdi izjemno preprosta, a se v praksi izkaže za mnogo bolj 

zahtevno, naj bi posameznik razvijal sposobnost boljšega posvečanja pozornosti in širšega 

zavedanja duševnih procesov, kar naj bi mu omogočilo boljše osmišljanje čustvenih stanj in 

boljši nadzor nad njegovimi (navzven in navznoter izraženimi) odzivi. 
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2.1.1 Etika v sodobni definiciji čuječnosti? 

 

Če si ogledamo navodila za formalno prakso, ki so v rabi v sodobnih čuječnostnih programih, 

hitro ugotovimo, da ne vključujejo eksplicitnega vabila k etični evaluaciji. Kot omeni Dunne 

(2015), že sama definicija čuječnosti kot nepresojajočega zavedanja namiguje na odsotnost 

kakršnekoli (torej tudi etične) sodbe. Prav tako ni podan noben ekspliciten etični okvir, ki bi 

posamezniku nudil smernice za razlikovanje med »koristnimi« in »nekoristnimi« stanji med 

formalno prakso ali mu dal navodila o tem, kako se vesti v vsakdanjem življenju. Namesto 

predpisanega, univerzalnega etičnega okvira je posamezniku omogočeno, da ubere sebi lasten, 

izrazito »personaliziran« pristop k etiki (McMahan, 2008b; Kabat-Zinn, 2011). 

Prav odsotnost eksplicitnega etičnega okvira je tisto, kar zagovorniki tradicionalnih, 

budističnih čuječnostnih praks pri sodobnih pristopih največkrat kritizirajo. Vendar pa praktikanti 

sodobne čuječnosti odgovarjajo, da etična komponenta v sodobnih čuječnostnih praksah nikakor 

ni popolnoma odsotna, temveč se poučuje po implicitni poti: predvsem skozi zgled čuječnega 

učitelja in naravo same prakse, ki naj bi spodbujala k bolj sočutnemu in neimpulzivnemu 

ravnanju, kar naj bi sčasoma privedlo k bolj moralnemu vedenju. Nekoliko bolj eksplicitno naj bi 

jo praktikanti razvijali skozi komplementarne prakse, kot je na primer »meditacija ljubeče 

naklonjenosti«, a pomembno je poudariti, da tovrstna praksa predstavlja le zelo majhen del 

uradnega kurikuluma MBSR (največkrat je udeležencem tečaja predstavljana le kot ena izmed 

praks na celodnevnem meditativnem umiku), medtem ko je v ostalih prilagojenih čuječnostnih 

programih velikokrat v celoti odstranjena. 

 

2.2 Čuječnost v tradicionalnih budističnih praksah 

Ko govorimo o budističnih praksah, imamo v mislih prakse in tradicije, izvirajoče iz naukov 

Buddhe Gautame (pred »razsvetljenjem« znanega tudi kot Siddhartha Gautama), ki naj bi po 

izročilu živel v vzhodni Indiji v obdobju med 4. in 6. st. pr. n. št. 

Čuječnost (sati) se v budističnih naukih prvič pojavi v Sutta Pitaki,
4
 kjer je v okviru 

osemčlene poti opremljena s pridevnikom »sammā« (tj. pravilen, uravnotežen) in predstavlja 

enega izmed osmih členov, ki vodijo k odrešitvi od trpljenja (Mikulas, 2015; Ditrich, 2015) 

(Slika 1). Posamezen člen postane »sammā« (tj. pravilen, uravnotežen) takrat, ko je usmerjen k 

poglavitnemu človeškemu cilju – lajšanju trpljenja sebe in drugih –, členi pa delujejo v močni 

medsebojni odvisnosti, kar je v budističnih tradicijah velikokrat prikazano s simbolom kolesa z 

osmimi špicami (Slika 1). Kadar eden izmed členov ne deluje pravilno, bo zaviralno deloval tudi 

na vse ostale člene, tako da gojenje nobenega izmed členov ne more potekati ločeno od ostalih 

(Monteiro, 2015). Če naj bi čuječnost pripomogla k lajšanju trpljenja, jo je torej nujno gojiti 

skupaj z ostalimi sedmimi členi, ki (med drugim) očitno narekujejo etičnost v mislih, besedah in 

dejanjih. Pomen »pravilne čuječnosti« (sammā sati) v kontekstu osemčlene poti nam sicer lahko 

pomaga pri razumevanju njene splošne vloge v budističnih tradicijah, vendar pa je pri tem nujno 

upoštevati mnogovrstnost tradicij, ki so se razvile pod okriljem budizma. 

 

 

 

                                                           
4
 Sutta Pitaka spada med najzgodnejše tekste budističnega kanona in vsebuje zapis Budovih naukov v obliki govorov 

in pogovorov, ki jih je imel za časa svojega življenja (De Silva, 1990). 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ko se je budizem iz Indije razširil v ostale dele Vzhodne Azije, so se v stiku z novimi 

kulturnimi okolji iz njega razvile številne prakse, ki se med seboj v marsičem močno razlikujejo 

(Sharf, 2014; Dunne, 2015). Govorjenje o naukih in praksah budizma kot neki enotni filozofiji 

torej velikokrat predstavlja zelo poenostavljeno, zahodnjaško interpretacijo tega, kar smo se 

naučili razumevati pod pojmom »budizem«, s čimer pa le stežka dobimo resničen uvid v naravo 

budističnih praks. To je tudi razlog, da zelo težko govorimo o eni sami, avtentični verziji 

čuječnosti, saj različne budistične prakse različno govorijo o vlogi, ki naj bi jo sati igrala pri 

doseganju ultimativnega cilja, torej osvobajanju od trpljenja. 

Za pomoč pri razumevanju budističnega dojemanja uma izvedenci za budizem običajno 

govorijo o dveh glavnih smereh znotraj budistične tradicije: klasični (konstruktivistični) in 

nedualistični (inateistični
5
), pri čemer glavni razločevalni faktor predstavlja njihovo prepričanje o 

tem, v kolikšni meri so »lastnostni prebujenega«
6
 že prisotne v vsakem posamezniku (Dunne, 

2011; Vörös, 2016a). 

Predstavniki nedualističnih šol tako trdijo, da so vse lastnosti, potrebne za prebujenje, v 

vsakem posamezniku že prisotne, da je um sam po sebi prebujen, a je njegova modrost zastrta s 

pohlepom, sovraštvom in zmoto.
7
 Po drugi strani pa predstavniki klasičnega budizma 

                                                           
5
 Izhajajoč iz angleške besede »innate«, ki pomeni prirojen, vraščen. 

6
 Namesto izraza »prebujen« se v literaturi dostikrat pojavi izraz »razsvetljen« (ang. enlightened). Vendar se ta 

beseda v originalnem budističnem izročilu ne omenja in je posledica budistične moderne ter prilagajanja 

budističnega izročila zahodnemu okusu v času razsvetljenstva. Tudi Buda v originalnem izročilu ni bil »razsvetljen«, 

temveč »prebujen«. 

7
 Tako imenovanimi »tremi strupi« (ang. three poisons). 

Slika 1: Budistično kolo z osmimi špicami; Slika prilagojena iz »Original Dharma Wheel«, 

2006, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Original_Dharma_Wheel.svg 
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predpostavljajo, da je um sam po sebi nevtralen in poseduje zgolj minimalne lastnosti, ki so 

potrebne za prebujenje, in da lahko zato slednjega doseže zgolj s pomočjo gojenja celostnih in 

osvobajanja od necelostnih stanj. 

V nadaljevanju si bomo nekoliko natančneje ogledali razumevanje »sati« in vlogo etike v 

obeh omenjenih smereh budizma. 

 

2.1.2 Model uma v šolah »klasične tradicije« 

 

Med klasične čuječnostne prakse uvrščamo tiste budistične prakse, ki še posebej tesno sledijo 

Abhidharmi
8
 – skupini sholastičnih tradicij in spisov iz obdobja zgodnjih začetkov budizma 

(Dunne, 2015). Ena izmed osnovnih lastnosti klasičnega budističnega modela uma je, da 

predpostavlja, da je kontinuiteta »jaza« iluzija in da to, kar se nam kaže kot neprekinjen tok 

doživljanja, vznika iz serije čutnih in mentalnih dogodkov, ki se pojavijo in izginejo v hitrem 

sosledju. Vse trpljenje naj bi izviralo iz nezavedanja te iluzije, prebujenje pa naj bi privedlo do 

uvida vanjo in v resnično naravo doživljanja (Olendzki, 2011).  

Čeprav je ideja o »iluzornosti jaza« blizu ugotovitvam sodobne zahodne znanosti 

(Heydrich, Dieguez, Grunwald, Seeck & Blanke, 2010; Hood, 2012), pa je za klasični budistični 

model uma značilno še, da te doživljajske delce razdeli na »celostne« in »necelostne«, in sicer z 

ozirom na to, v kolikšni meri prispevajo k ultimativnemu cilju – doseganju uvida v resnično 

naravo stvari in posledičnemu lajšanju trpljenja (Olendzki, 2011). 

Po klasičnem modelu naj bi zavest v vsakem trenutku vzniknila iz stika čutil
9
 z objektom 

zaznavanja, vendar pa naj bi bila zavest sama sposobna zgolj osnovnega zavedanja objekta, 

medtem ko so vsa kompleksnejša umska stanja posledica nadaljnjih umskih procesov. Vsak 

mentalni trenutek naj bi se torej porajal sočasno s številnimi različnimi mentalnimi plastmi, 

vrednotenji in namerami, ki privedejo do nadaljnjih (mentalnih) dogodkov in stanj ali fizičnih in 

verbalnih dejanj. 

Abhidharma tako opisuje kar 52 različnih mentalnih stanj/faktorjev, ki se v različnih 

kombinacijah izrazijo v vsakem posameznem fenomenološkem trenutku (Slika 2). Ta stanja so 

pravzaprav reakcije, ki se pojavijo skupaj z vsako »čisto« zaznavo, in so lahko koristna (celostna; 

pli. kusala), nekoristna (necelostna; pli. akusala) ali nevtralna (pli. avyākata) (Pečenko, 2014).  

Podroben opis posameznih stanj presega domet tega dela (nekoliko podrobneje je model 

predstavljen v Prilogi 1), za trenutni argument pa sta ključni dve stvari: 1) da se določeni 

celostni/necelostni faktorji vselej pojavijo skupaj z ostalimi celostnimi/necelostnimi faktorji; 2) 

da se celostni in necelostni faktorji med seboj izključujejo. Kot izpostavlja Olendzki, gre za 

koncept »vse ali nič« (Olendzki, 2011, str. 59) – noben celostni faktor ne more biti prisoten v 

istem trenutku kot necelostni faktor in obratno. 

Vloga čuječnosti v tem modelu je budno spremljanje tega, kar se v nas dogaja v vsakem 

trenutku našega zavedanja – opazovanje vseh zaznav, ki pridejo do naših zaznavnih duri (čutil). 

                                                           
8
 Abhidharma Pitaka (pli. Abhidhamma) je eden izmed delov budističnega kanona. Budistični kanon se v sanskrtu 

imenuje »Tripitaka«, kar pomeni »tri košare«. Mednje sodijo: Vinaya Pitaka, ki vsebuje navodila in pravila za 

življenje v meniških skupnostih, Sutta Pitaka, ki jo sestavljajo splošni zapisi Budovih govorov, in Abhidharma 

Pitaka, ki v sedmih knjigah zaobsega sistematično razlago Budovih naukov in ponuja izčrpno analizo osnovnih 

naravnih principov, ki oblikujejo mentalne in fizične procese, ter tako predstavlja teoretični okvir budistične poti. 

9
 Budistični model uma govori o šestih čutilih in z njimi povezanimi zaznavami: oko – vid, uho – sluh, nos – vonj, 

jezik – okus, telo – telesni občutki, um – misli.   
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Ker pa je čuječnost po tem modelu eden izmed univerzalnih celostnih faktorjev, se bo po tem 

modelu vedno pojavila skupaj z ostalimi celostnimi faktorji: čuječe zavedanje torej ne bo le 

»gola, nepresojajoča pozornost«, ampak pozornost, ki je »postala samozavestna, dobrohotna, 

uravnotežena in temeljno celostna« (ibid., str. 64). Posameznik se sicer lahko zaveda/je pozoren 

na npr. čustvo sovraštva, ki vznika v njem – pozornost sama je eden izmed univerzalnih 

mentalnih faktorjev –, a takega zavedanja še ne moremo imenovati čuječnost in zato ne bo imelo 

transformativne moči. 

Čuječnost kot celostno stanje se v budističnem modelu uma vedno pojavi skupaj z jasnim 

razumevanjem (pli. sampajañña), ki omogoča prepoznavanje resničnega namena in vzrokov za 

naša stanja in posledična dejanja ter razločevanje med celostnimi in necelostnimi stanji. Táko 

čuječnost imenujemo »pravilna čuječnost« (ang. right mindfulness – pli. sammā sati) in 

predstavlja enega izmed členov prej omenjene osemčlene poti. 

 

 

 

 

Slika 2: Fenomenološki trenutek – sestavljen je lahko iz različnih kombinacij mentalnih faktorjev; Slika 

prilagojena iz »Survey of the 52 mental factors (cetasikas)«, C. Agganyani, n.d., 

http://www.abhidhamma.com/txt_52_Cetasikas_survey.pdf. 
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2.1.2.1 Vloga etike v tradicijah klasične čuječnosti 

 

Glede na zelo precizno razdelitev vseh mentalnih stanj na »nevtralna«, »celostna« in 

»necelostna« je očitno, da mora obstajati nek eksplicitni etični okvir, ki bo posamezniku med 

formalno prakso omogočil kategorizacijo posameznih stanj ter posledično opuščanje necelostnih 

in gojenje celostnih stanj. V Abhidharmi je tako najti številne etične klasifikacije in navodila (več 

v: Sahni, 2007). 

Razločevanje med »nevtralnimi«, »celostnimi« in »necelostnimi« stanji na podlagi etičnih 

vrednot pa ni ključno zgolj med formalno prakso. Kot rečeno, naj bi bilo v Abhidharmi za gojenje 

vpogleda še zlasti pomembno gojenje čuječnosti (sati) in jasnega razumevanja (sampajañña), ki 

ju praktikanti razvijajo s pomočjo različnih meditativnih tehnik, pri katerih se osredotočajo na 

določen objekt, npr. dih. Ker pa teh vaj ni mogoče izvajati z nemirnim umom in ker naj bi nemir 

povzročala prav necelostna stanja, si mora človek prizadevati, da jih zmanjša, kar doseže tako, da 

se izogiblje negativnim dejanjem, ki ta stanja povzročajo. Tu pride na vrsto sila, etični kodeks, ki 

praktikanta uči živeti na način, ki mu pomaga zmanjševati negativna stanja in posledični nemir 

uma, hkrati pa mu med formalno prakso pomaga pri razločevanju celostnih od necelostnih stanj 

(Dunne, 2015). Sila (etika) je v klasičnih praksah torej ključnega pomena, saj Abhidharma uči, da 

lahko človek umirjenost uma, ki je potrebna za razvoj vpogleda, doseže le tako, da živi v skladu s 

smernicami etičnega kodeksa. 

Še ena stvar, ki priča o nerazdružljivosti čuječnosti (sati) in njene etične komponente 

(sila) in ki jo pogosto izpostavljajo strokovnjaki za zgodnji budizem (npr. Stanley, 2013; Bodhi, 

2011; Sharf, 2014), je povezava pojma sati (čuječnost) s pojmom sarati (spominjati se). V 

budističnem kanonu je ta odnos pojasnjen na dva načina. Prvi je, da je povezava čuječnosti s 

spominom nujna za ohranjanje pozornosti: sati v navezi na sarati torej meditatorju pomaga, da si 

zapomni, kaj je njegova trenutna naloga (usmerjanje pozornosti na nek specifičen objekt). Vendar 

pa v suttah med čuječnostjo in spominom zasledimo še tesnejšo povezavo, ki presega le funkcijo 

osredotočanja na trenutni predmet. Čuječnost naj bi tako meditatorju pomagala, da si v spomin 

prikliče informacije, ki mu pomagajo na poti k duhovnemu prebujenju – stvari, kot so Budovi 

nauki in govori, posameznikovi duhovni cilji ter tudi zavedanje o tem, katera dejanja so celostna 

in katera ne. Indriya-Vibhanga sutta to utemelji takole: 

 

»In kaj je zmožnost čuječnosti? To je, ko je menih, učenec plemenitih, čuječ in skrajno 

natančen ter se spominja in si je zmožen priklicati v um tudi stvari, ki so bile izrečene in 

so se zgodile že dolgo tega. Ostaja osredotočen na telo samo po sebi – goreč, prebujen, 

pozoren – in na stran potisne pohlep in stiske, ki se tičejo tega sveta. Ostaja osredotočen 

na čustva sama po sebi … um sam po sebi … duševne pojave same po sebi … goreč, 

prebujen in pozoren – in na stran potisne pohlep in stiske, ki se tičejo tega sveta. To se 

imenuje zmožnost čuječnosti.« (Indriya-vibhanga, 2013) 

 

Glede na to, da tovrstna čuječnost posameznika opominja med drugim tudi na etične norme, 

lahko vidimo, da igra v klasičnih čuječnostnih praksah čuječnost pravzaprav nekakšno vlogo 

»nadzornika« nad etičnim ravnanjem posameznika. Glede na naše trenutno dojemanje čuječnosti 

kot nepresojajočega zavedanja sedanjega trenutka se zdi takšno pojmovanje precej nenavadno. 

Čeprav se določeni vidiki formalne prakse v klasičnih čuječnostnih tradicijah zdijo zelo 

podobni formalni vadbi v sodobnih čuječnostnih pristopih (npr. osredotočanje na objekt, 

osvobajanje od motenj), pa se vloga in definicija čuječnosti v njiju razlikujeta do te mere, da sta 
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si domala nasprotni. Zato se zdi vprašanje, ali in v kolikšni meri sploh gre za eno in isto stvar, 

povsem upravičeno.  

Vendar pa, kot rečeno, med budističnimi praksami obstajajo velike razlike. Tako med 

njimi najdemo tudi pristope, pri katerih je za dosego prebujenja ključnega pomena prav 

opuščanje vsakršnega presojanja. Te t. i. nedualistične prakse naj bi imele po besedah Kabat-

Zinna (2011) veliko bolj neposreden zgodovinski vpliv na razvoj sodobnih čuječnostnih tehnik 

kot pa klasične tradicije. 

 

2.2.2 Model uma v nedualističnih tradicijah 

 

Med širjenjem budizma so se konec 1. tisočletja na območju severne Indije in Tibeta oblikovale 

prakse, ki so v nekaterih pomembnih pogledih odstopale od naukov tradicionalne Abhidharme. 

Ker je bil glavni namen teh praks praktikanta osvoboditi dualističnega pogleda na svet, 

temelječega na strukturi subjekt-objekt, jih združujemo pod imenom nedualistične prakse 

(Dunne, 2011). V Indiji, od koder naj bi izhajale, najdemo najjasnejši primer nedualistične prakse 

v tradiciji mahāmudrā (»veliki pečat«), ki je imela kasneje močan vpliv na razvoj tibetanskega 

dzogchena in kitajskega chana, preko slednjega pa tudi na razvoj japonskega zena in korejskega 

seona (Dunne, 2015). 

Glavna značilnost nedualističnega modela uma je, da izhaja iz domneve, da je um sam po 

sebi že prebujen, vendar mu realizacijo tega prebujenega stanja preprečujejo škodljive miselne 

strukture, ki zastirajo njegovo čisto naravo
10

 (Dunne, 2015). Mahāmudrā kot škodljive dojema 

vse miselne strukture, saj naj bi trpljenje izviralo predvsem iz zmotnega razločevanja med 

objektom in subjektom (Dunne, 2011) – ideja, ki je v očitnem nasprotju z Abhidharmo, kjer je 

ključnega pomena ravno odnos subjekta do objekta. Glavni cilj meditativne prakse v 

nedualističnih tradicijah se je znebiti vseh konceptualnih oblik, medtem ko je vsakršno »gojenje« 

ali »opuščanje« določenih stanj, ki je značilno za klasične tradicije, označeno kot škodljivo, saj 

naj bi te mentalne strukture dolgoročno še okrepilo (ibid.). Tudi gojenje čuječnosti je v tem 

smislu dojeto kot ovira pri razvijanju nekonceptualnega zavedanja, saj predstavlja tisti del uma, 

ki človeku preprečuje, da bi se prenehal oklepati predmeta, s tem pa tudi prepričanja o ločenosti 

subjekta od objekta, ki je za to vrsto opazovanja nujno. Klasično pojmovanje čuječnosti naj bi 

tako ostajalo vpeto v koncept dualnosti, ki po prepričanju nedualistov predstavlja najglobljo vrsto 

človekove zmote (Dunne, 2015). To nasprotovanje klasičnemu prakticiranju čuječnosti je zelo 

eksplicitno (in morda celo provokativno) razvidno tudi iz velikokrat citiranih besed Mairipe (11. 

stol.), enega najbolj znanih učiteljev mahāmudre, ki je dejal, da bi meditator pravzaprav moral 

razvijati nečuječnost (asmrti) in nepozornost (amansikāra) (Higgins, 2009; Dunne, 2015; Vörös, 

2016a). 

Kaj konkretno to pomeni za formalno prakso? Vsekakor to, da igra v njej opuščanje 

vsakršnih miselnih in konceptualnih okvirov ključno vlogo. Čeprav se v praksi včasih uporabljajo 

tehnike, ki bi jih lahko imeli za koncentrativne – npr. osredotočanje na dih –, so te namenjene 

zgolj začetnemu umirjanju uma, praktikant pa naj bi se kar se da hitro iz stanja osredotočanja na 

objekt premaknil v stanje brez eksplicitnega fokusa, v nekakšno stanje nekonceptualnega 

zavedanja (Dunne, 2015). Karma Wangchuk Dorje (1556–1603) je v svojem dobro znanem 

                                                           
10

 Iz tega izhaja tudi prej omenjeno poimenovanje nedualističnih praks kot »inateističnih« (npr. Dunne, 2011; Dunne, 

2015; Vörös, 2015). 
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priročniku za vadbo mahāmudre z naslovom »Ocean definitivnega pomena« za gojenje takega 

zavedanja začetniku podal naslednji nasvet: 

 

»Ne pehaj se za preteklostjo. Ne kliči k sebi prihodnosti. Umirjeno postoj v sedanjosti, v 

čisti in nepojmovni pozornosti.« (v Vörös, 2015, str. 158) 

 

2.2.2.1 Vloga etike v nedualističnih tradicijah 

 

Iz navodil za prakso mahāmudre je razvidno, da med formalno prakso ni prostora za kakršnokoli 

etično presojanje – še več, navodila celo eksplicitno opozarjajo na opuščanje vsakršnih 

vrednostnih sodb. Prav etične sodbe in vrednotenja naj bi namreč med vsemi vrstami kognicij 

vsebovali največ čustvenega naboja in s tem posameznika najlažje ujela v iluzijo o ločenosti 

subjekta od njegove okolice, zato naj bi bilo za prakso v nedualističnih tradicijah ključno, da 

posameznik preide etične sodbe (Dunne, 2015). 

Navodila za prakso mahāmudre, ki pozivajo k nepresojajočemu zavedanju, se zdijo zelo 

blizu navodilom sodobnih čuječnostnih praks. Toda če pogledamo širše, vidimo, da podobno kot 

tradicije klasične čuječnosti tudi nedualistične tradicije pozivajo k etični previdnosti (Wallis, 

2003; Dunne, 2015). Upoštevati moramo namreč, da vse budistične tradicije razlikujejo med 

formalno in neformalno prakso, in prav slednja je tista, ki še zlasti vpliva na etičnost prakse v 

nedualističnih tradicijah. Medtem ko naj bi etično vrednotenje (kot vse oblike konceptualnosti) 

med formalno prakso predstavljalo resno oviro, pa namreč igra pomembno vlogo v neformalni 

praksi in – podobno kot klasične tradicije – tudi nedualistične od posameznika pričakujejo, da bo 

ob formalni praksi privzel tudi budističen način življenja, vključno z njegovimi etičnimi normami 

(Dunne, 2015). 

Posameznik se lahko začne uriti v formalni praksi mahāmudre šele po intenzivnem 

opravljanju uvodnih pripravljalnih praks, ki med drugim vključujejo gojenje zavedanja o trpljenju 

vseh ostalih živih bitij in ga spodbujajo k razvoju sposobnosti, ki bi mu omogočile lajšanje tega 

trpljenja. Tudi na kasnejših stopnjah, ko je posameznik s formalno prakso nepresojajočega  

zavedanja že začel, se vsaka posamezna meditacija začne z obnavljanjem teh uvodnih praks, ki 

nenehno krepijo posameznikovo zavezanost k sočutju in lajšanju trpljenja (Dunne, 2015; Vörös, 

2016a). 

Ekspliciten etični okvir, temelječ na etičnih vrednotah Abhidharme, je tako tudi v 

nedualističnih tradicijah še kako pomemben. In čeprav nedualistični model uma res poudarja, da 

naj bi bila etična naravnanost izvirna, človeku prirojena lastnost, so praktikanti zunaj formalne 

vadbe deležni intenzivnega urjenja v etičnih vrednotah, saj naj bi bilo le tako mogoče zagotoviti, 

da se bodo pri posameznikih na različnih stopnjah notranjega razvoja
11

 res razvile lastnosti, ki so 

koristne za lajšanje trpljenja (Dunne, 2015).     

 

2.3 Ali lahko govorimo o popolni odsotnosti etike v sodobni čuječnosti? 
 

V prejšnjem poglavju smo videli, da so čuječnostne prakse v budističnih tradicijah neločljivo 

povezane s kompleksnim sistemom etičnih in moralnih vrednot. O tem dodatno priča tudi 

                                                           
11

 Koncept »različnih stopenj notranjega razvoja« le težko vpnemo v trenutni zahodni znanstveni model razumevanja 

sveta, saj je tesno povezan z budizmu lastnima konceptoma karme in reinkarnacije, ki ju zahodna znanost običajno 

ne priznava.  
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dejstvo, da v budizmu etika kot samostojna disciplina ne obstaja – etična načela so predstavljena 

skozi ideal prebujenega posameznika, ravnanje v skladu z njimi pa predstavlja nujen korak na 

poti k prebujenju, h kateremu stremijo budistične prakse (Ditrich, 2015). 

Po drugi strani pa je videti, da sodobne čuječnostne prakse posameznikovo 

etično/neetično ravnanje ne zanima, kar se med drugim kaže v njenem gojenju »nepresojajoče 

pozornosti« in pozivanju praktikantov, naj si stvari ne želijo drugačnih, kot so (čeprav so morda 

etično sporne) (Greenberg & Mitra, 2015). Bi torej lahko rekli, da je etika v sodobni čuječnosti 

popolnoma odsotna?  

Prva in najpogostejša kritika sodobnih čuječnostnih praks temelji na t. i. argumentu 

neavtentičnosti, torej na izkrivljanju pomena besede »sati«, ki se jo običajno jemlje kot palijski 

ekvivalent besede čuječnost. Ta naj bi bila v sodobnem pomenu namreč kruto okleščena svoje 

etične komponente in prikrojena zahodnemu, materialističnemu in individualističnemu okusu, (t. 

i. mistifikacija čuječnosti) (Wilson, 2013), s tem pa spremenjena do te mere, da se nekateri avtorji 

sprašujejo, ali gre sploh še za isti pojem (npr. Van Gordon, Shonin, Griffiths & Singh, 2015; 

Olendzki, 2011). Čuječnost, katere namen naj bi bil izvorno predvsem usmerjanje posameznika 

od necelostnih k celostnim stanjem, je v sodobnih čuječnostnih praksah predstavljena zgolj kot 

pomagálo za ohranjanje stika z notranjim in zunanjim dogajanjem in je potemtakem, kot opozarja 

Ditrich (2015), v sklopu budističnega modela uma namesto sati bližje konceptu manasikara  

(pozornost). Kar je pri tem z etičnega vidika še posebej problematično, je prepričanje, da je zgolj 

posvečanje pozornosti in (nepresojajoče) zavedanje senzacij in percepcij etično nevtralno, 

posameznik pa lahko tako »čuječnost« razume na (s tradicionalne perspektive) zmoten in škodljiv 

način, npr. »Dokler sem čuječ (pozoren), je vse, kar počnem, v redu.« (Amaro, 2015).
12

 Ricard 

(2009) je to ponazoril s primerom »čuječnega ostrostrelca« – človeka, ki zmožnost zbranega 

osredotočanja na zdajšnji trenutek uporablja v namene, ki so v očitnem nasprotju z načeli 

budistične etike, s tem pa se oddaljuje tudi od cilja tradicionalne čuječnosti, lajšanja trpljenja. 

Nekateri avtorji (npr. Purser & Lay, 2013; Wilson, 2013) opozarjajo tudi, da lahko čuječnostna 

praksa brez ustreznega (etičnega) okvirja v ljudeh, ki jo prakticirajo, spodbuja pasivno 

življenjsko držo. To naj bi s pridom izkoriščale številne korporacije (med najbolj znanimi gre na 

primer navesti Google in General Mills, čeprav so čuječnostno vadbo svojim uslužbencem začele 

nuditi tudi številne manjše organizacije), ki naj bi s pomočjo čuječnostnih praks zmanjševale 

izgorelost zaposlenih ter tako omogočile njihovo večjo storilnost. S pozivanjem, »naj si stvari ne 

želijo drugačnih, kot so«, naj bi vadba zaposlene spodbujala k sprejemanju vsakršnih okoliščin – 

pa čeprav so te morda etično sporne in nečloveške.  

Shonin in Van Gordon (2014, str. 1) etiko imenujeta »vgrajeno naravno varovalo 

budističnih naukov« – šlo naj bi torej za tisto komponento, ki čuječnosti omogoča, da privede do 

pozitivnih (celostnih – kusala) rezultatov. S sklicevanjem na etično nevtralnost pa ji je to 

varovalo odvzeto, zato lahko takšno pojmovanje pripelje do tega, da čuječnost postane zgolj 

orodje za doseganje posameznikovih egoističnih ciljev, kar lahko potencialno privede do 

rezultatov, ki trpljenje še povečujejo. 

Vendar pa mnogi avtorji svarijo pred tem, da bi čuječnost zgolj na podlagi njene sodobne 

interpretacije označili kot neavtentično ali neetično (npr. Dreyfus, 2015; Kabat-Zinn, 2011). 

Čuječnostne prakse so se namreč ob stiku z novimi kulturami vedno spreminjale (Dunne, 2015), 

                                                           
12

 Amaro (2015, str. 65) to primerja s krščanskim antinomianizmom, kjer je veljalo, da je »vernik, ki nekaj stori iz 

vere in širjenja božje milosti, upravičen od pokorjenja moralnim vrednotam«, podobne ideje pa najdemo tudi v 

nekaterih drugih sekularnih in religioznih sektah. 
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in kot smo videli v prejšnjem poglavju, se je ob tem spreminjalo tudi mnenje o tem, kakšno vlogo 

igra v njih etika. Na Zahodu, kjer za eno najvišjih vrednot velja znanstveni racionalizem, je bilo 

zato, da bi čuječnost pridobila kar največ pristašev, prakso nujno predstaviti na način, ki je 

združljiv z dognanji znanstvenega pogleda na svet, ob tem pa opustiti vso magičnost, rituale in 

tudi etični okvir, ki niso ustrezali temu merilu (McMahan, 2008b). Toda po besedah Kabat-Zinna, 

očeta najbolj razširjene čuječnostne prakse na Zahodu, naj pri tem ne bi šlo za 

dekontekstualizacijo, temveč za rekontekstualizacijo budističnih naukov v vsej njihovi izvorni 

polnosti (Williams & Kabat-Zinn, 2011). Etična komponenta, ki je v eksplicitnih navodilih 

sodobnih čuječnostnih praks dozdevno popolnoma odsotna, naj bi bila po njegovem mnenju in 

mnenju mnogih zagovornikov sodobne čuječnosti v praksi prisotna implicitno, tj. prisotna skozi 

samo strukturo programa in zgled učitelja (Kabat-Zinn, 2011; Feldman & Kujken, 2011). 

Najprej si oglejmo prvi argument, namreč prepričanje, da naj bi bila že sama struktura 

čuječnostnega programa dovolj za spodbujanje bolj etičnega in moralnega življenja. Williams in 

Kabat-Zinn (2011) trdita, da naj bi že namerno gojenje pozornosti ustvarilo ustrezne predpogoje 

za razvoj jasnosti, čustvenega ravnotežja in sočutja. Salzberg (2011) to utemeljuje z mislijo, da 

čuječnost vodi k bolj sočutnemu ravnanju, ker zmanjšuje boleče in avtomatske reakcije in 

dejanja; kultivacija »gole pozornosti« naj bi namreč omogočila jasnejši vpogled v posameznikova 

mentalna stanja ter s tem osvetlila razloge in posledice njegovih odločitev (Monteiro, Nuttel & 

Musten, 2010). Prakticiranje nežnega in prijaznega odnosa do lastnega doživljanja naj bi 

omogočilo nadaljnje prepoznavanje občutkov, ki jih vzbudijo določene situacije in stanja, s tem 

pa praktikantu nudilo možnost izkustvenega spoznanja, da etična dejanja prinašajo večje 

blagostanje (Grossman, 2014). Boljše zavedanje lastnih čustev naj bi hkrati povečevalo tudi 

posameznikovo zmožnost empatije (Salzberg, 2011; Riskin, 2009). 

Vsekakor obstajajo dobri razlogi za sprejetje trditve, da gojenje »gole pozornosti« privede 

do boljšega zavedanja lastnih čustev (glej npr. Baer, 2003; Brown & Ryan, 2003). Šele ko si 

posameznik vzame čas, da si »ogleda« svoja notranja stanja, jih lahko ozavesti, začne 

prepoznavati in osmišljati. S tem dobi tudi določeno mero nadzora nad njimi, saj dobi priložnost, 

da se zavestno odloči, kakšen bo njegov odziv nanje. Vendar pa zavedanje lastnih čustev še ne 

pomeni, da se posameznik začne zanimati tudi za čustva drugih, in številni avtorji (npr. Monteiro 

et al., 2010; Purser, 2015b) opozarjajo, da lahko prevelik poudarek na »tukaj in zdaj« pravzaprav 

privede do prekomerno povečane usmerjenosti vase in zanemarjanja povezave z ostalimi živimi 

bitji. V navodilih za formalno prakso sodobnih čuječnostnih pristopov se koncepta medsebojne 

soodvisnosti eksplicitno ne omenja in vprašljivo je, ali so praktikanti v individualistično 

naravnanem zahodnem svetu brez ustreznega konceptualnega okvira  zmožni samostojno narediti 

preskok od boljšega zavedanja na subjektivni ravni k boljšemu zavedanju intersubjektivne 

povezanosti. 

Na podobno težavo, temelječo na nezadostnem upoštevanju vrednostnega sistema in 

načina mišljenja, prevladujočega na Zahodu, trči tudi naslednji argument, ki trdi, da je etičnost v 

sodobnih praksah utelešena v zgledu učitelja. Ta naj bi bil, kot pravi Kabat-Zinn (2011), 

odgovoren za to, da s svojo etično držo čuječnost podaja na način, ki ohranja njeno celostno 

naravnanost, brez potrebe po obujanju budističnih konceptov. Ali lahko tako veliko odgovornost 

res postavimo na ramena ljudi, ki so se udeležili enega ali dveh tečajev in sodelovali na nekaj 

kratkih odmikih? Čeprav je po besedah centra za čuječnost na univerzi v Massachusettsu, kjer se 

je vse skupaj začelo, za pridobitev certifikata za učitelja čuječnosti na njihovi inštituciji potrebno 

zadostiti strogim standardom (The Centre for Mindfulness, 2014), je mogoče certifikat za 

opravljanje čuječnostnih praks na različnih inštitutih po zasoljeni ceni dobiti v manj kot enem 

letu, kar se zdi absurdno v primerjavi z desetletji izkušenj v meditativni praksi, ki jih imajo 
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običajno za sabo učitelji v vzhodnih budističnih tradicijah. Pri tem ne gre toliko za ohranjanje 

tradicije kot take, temveč predvsem za vprašanje, ali so sodobni zahodni učitelji sposobni v 

zadostni meri reflektirati svoja dejanja in motivacije, da bi brez škode prilagodili čuječnost 

različnim populacijam in kontekstom. 

S tem vprašanjem se približamo naslednji točki, in sicer vlogi, ki jo pri vprašanju etičnosti 

prakse igra namen, s katerim posameznik pristopi k vadbi. V sodobnih čuječnostnih praksah je 

glavni poudarek na kultivaciji blagostanja (Monteiro, 2015). Medtem ko o pozitivnih stanjih, kot 

so mir, sreča in radost, govorijo tudi tradicionalni budistični modeli uma, pa tam blagostanje 

nikoli ne nastopa kot namen same meditativne prakse (Ditrich, 2015). Bodhi (2011) denimo 

poudarja, da razlika v orientiranosti, s katero posameznik pristopa k čuječnosti, pomembno 

določa posameznikovo izkušnjo le-te, poleg tega pa je omenjena razlika najbrž odločilna pri tem, 

koliko bo čuječnost pripomogla k razvoju moralnih vrednot. Če naj bi bila sodobna čuječnost v 

svojih eksplicitnih navodilih etično nevtralna, je prav namen, s katerim je aplicirana in 

prakticirana, verjetno eden ključnih dejavnikov pri tem, ali lahko govorimo o njeni morebitni 

etični spornosti. Skrajen primer etično vprašljivega prilagajanja čuječnosti je na primer »na 

čuječnosti osnovan trening za duševno čilost« (Vörös, 2015), ki je namenjen ohranjanju duševne 

čilosti vojakov na misijah v tujini, ali pa vpeljava čuječnosti v korporacije z namenom vzgajanja 

podredljivega, nekritičnega duha med zaposlenimi (Purser & Loy, 2013; Titmuss, 2013). 

Zagovorniki tovrstnih praks sicer trdijo, da v srži še vedno stremijo k lajšanju trpljenja (npr. 

zmanjševanje posttravmatskega stresa pri vojakih, zmanjševanje nezadovoljstva in izčrpanosti 

med uslužbenci) (Stanley, Schaldach, Kiyonaga & Jha, 2011), vendar pa pri tem zanemarjajo 

dejstvo, da s svojimi dejanji prispevajo k trpljenju ostalih živih bitij (npr. nedolžnih žrtev 

strelskih napadov) in tako s širše perspektive trpljenje v svetu povečujejo. In ker kršijo tudi 

temeljna etična načela in torej ne gojijo prave čuječnosti, bi lahko trdili, da uporabnikom 

dolgoročno povzročajo več škode kot koristi (Greenberg & Mitra, 2015; Dobkin & Zhao, 2011). 

Medtem ko nekateri avtorji takšno dekontekstualizacijo izrazito kritizirajo, pa spet drugi 

opozarjajo na morebitne pozitivne posledice, ki bi jih lahko imelo urjenje tovrstnih skupin. 

Mikulas (2015) denimo izpostavi, da bi lahko vpeljava čuječnosti med vojake privedla do bolj 

moralnega in manj egoistično naravnanega vedenja, poučevanje prave čuječnosti med delavci v 

korporacijah pa bi namesto pasivnosti spodbujalo bolj kritično, odprto mišljenje, ki bi lahko 

srednje- ali dolgoročno privedlo do bolj etičnega delovanja celotne organizacije. To pa seveda 

spet odpre vprašanje, v kolikšni meri bi vojska in korporacije spodbujale gojenje takšne 

čuječnosti in ali se ne bi raje zatekli k učiteljem, ki bi bili pripravljeni čuječnost učiti na način, ki 

ne bi imel teh neželenih, tj. »etičnih« stranskih učinkov.   

Do sedaj smo govorili predvsem o tem, v kolikšni meri je etičnost eksplicitno ali 

implicitno prisotna v sodobnih čuječnostnih praksah, ter o morebitnih negativnih posledicah, do 

katerih bi lahko pripeljala njena uporaba izven etičnega okvirja. Še ena stvar, na katero bi rada 

opozorila, je nerealistično prikazovanje učinkov, ki naj bi jih imela taka prilagojena praksa. V 

Dhammapadi, starodavnem budističnem tekstu, denimo beremo: 

 

»Misel vodi vse stvari, 

misel jih rodi in oblikuje. 

Če človek poln zlih misli 

govori ali deluje, 

trpljenje mu zato sledi 

kot voz kopitom vpreženega vola.«  

(Dhammapada, 1987, str. 5) 
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Povedano poenostavljeno: človek se lahko osvobodi trpljenja le, če se izogiba zlim mislim, kar 

pomeni, da ne more doseči resnične mirnosti uma, če je njegovo delovanje neetično (Hickey, 

2010; Amaro, 2015). Tako tudi posameznik, ki hkrati s čuječnostjo ne goji tudi bolj etičnega 

ravnanja, ne more doseči dolgotrajnejše osvoboditve od trpljenja, čeprav mu morda uspe začasno 

omiliti stres. Sodobne čuječnostne vadbe do neke mere nedvomno pripomorejo k lajšanju 

trpljenja, vendar Lindahl (2015) poudarja, da gre pri tem zgolj za zdravljenje na simptomatski 

ravni, pri čemer pa poglavitni razlogi za trpljenje ostanejo nespremenjeni;
13

 to bi lahko primerjali 

z nenehnim lepljenjem obliža na rano, kar sicer nudi začasno olajšanje, dolgoročno pa ne pomaga 

kaj dosti (Vörös, 2015). Zdi se torej, da s tem, ko čuječnostno prakso izpnemo iz njenega 

etičnega in filozofskega okvira, vplivamo tudi na njeno učinkovitost. 

Odgovor na vprašanje, ali so sodobne čuječnostne prakse popolnoma oskubljene svoje 

etične komponente ter v kolikšni meri jih je kot take sploh dobro vpeljevati v zahodno družbo, je, 

kot smo videli, vse prej kot enostaven. Medtem ko je merjenje učinkov, ki jih ima določena 

praksa na npr. pomnjenje ali reaktivnost, vsaj konceptualno dokaj preprosto, je merjenje 

sprememb v posameznikovih etičnih vrednotah in moralnem ravnanju že v osnovi težje dostopno 

klasičnim eksperimentalnim znanstvenim metodam. Morda je tudi to eden izmed razlogov, da je 

vpliv, ki ga imajo sodobne čuječnostne prakse na razvoj bolj etičnega, moralnega vedenja, mnogo 

manj raziskan kot npr. njihov vpliv na pozornost ali regulacijo čustev. V naslednjem poglavju si 

bomo ogledali nekaj preliminarnih raziskav v tej smeri in proučili morebitne dokaze za tezo, da 

implicitno vključevanje etične komponente v čuječnostne prakse res privede do bolj etičnega 

ravnanja posameznikov. 

 

3 Ali sodobne čuječnostne prakse spodbujajo etično/moralno 

vedenje: metaanaliza 
 

Glede na to, da gojenje etičnega ravnanja in moralnih vrednot predstavlja temelje in cilj 

tradicionalne čuječnostne prakse (Shapiro, 2009), je presenetljivo, kako malo študij je bilo do 

sedaj opravljenih na temo proučevanja vpliva, ki ga imajo tovrstne prakse na etično ravnanje 

posameznika. To gre morda pripisati dejstvu, da so začeli mehanizme čuječnosti na Zahodu prvi 

raziskovati psihologi, ki so se ukvarjali s področji nevroanatomije, fiziologije in procesiranja 

informacij, zato so se tudi v svojem raziskovanju vplivov meditacije osredotočali predvsem na ta 

področja, morebitni vpliv prakse na razvijanje posameznikovih vrednot pa je ostajal potisnjen na 

stran (Desteno, 2015). 

Večina študij, ki je vendarle raziskovala vpliv te na Zahodu na videz spregledane 

komponente, je za predmet opazovanja vzela kontemplativne prakse, ki so eksplicitno namenjene 

gojenju bolj ljubečega, sočutnega odnosa do drugih bitij – kot sta na primer meditacija sočutja 

(ang. compassion meditation; pli. karunā bhāvanā) in meditacija ljubeče naklonjenosti (ang. 

loving-kindness meditation; pli. mettā bhāvanā) (npr. Fredrickson, Cohn, Coffey, Pek & Finkel, 

2008; Leiberg, Klimecki & Singer, 2011; Weng et al., 2013). Kljub temu da so mnoge izmed njih 

                                                           
13

 Budistično pojmovanje trpljenja je namreč mnogo širše, kot ga navadno opredeljujemo na zahodu. Purser (2014) 

tako govori o treh stopnjah trpljenja: 1) trpljenje zaradi trpljenja (npr. zaradi stresa, kronične bolečine, depresije itd.); 

trpljenje zaradi spremembe (ker se navežemo na prijetne stvari, ki pa nekega dne neizbežno minejo); trpljenje zaradi 

pogojenosti obstajanja (eksistencialna stiska zaradi iluzije o nekem permanentnem »jazu«). Sodobne čuječnostne 

prakse naj bi se ukvarjale zgolj s prvo in delno z drugo stopnjo. 
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pokazale, da tovrstne prakse v posameznikih res spodbujajo prosocialno vedenje, pa njihovih 

izsledkov ni mogoče posplošiti na čuječnostne prakse, kot sta MBSR in MBCT, saj so nemara 

posledica tem meditacijam specifičnih karakteristik. Meditacija sočutja tako npr. daje poudarek 

opazovanju čustev in trpljenja drugih ljudi ter gojenju želje, da bi jih rešili tega trpljenja. 

Prva meni znana študija, ki se je ukvarjala s povezavo med čuječnostjo kot psihološkim 

konstruktom in moralnim vedenjem, je bila študija Ruedyja in Schweitzerja (2010), ki sta 

opazovala povezavo med stopnjo posameznikove čuječnosti in njegovo nagnjenostjo k etičnemu 

ravnanju. Študija je bila sestavljena iz dveh delov. V prvem so udeleženci (N = 97) s pomočjo 

vprašalnikov ocenjevali stopnjo lastne čuječnosti (vprašalnika MAAS in MMS
14

), nagnjenost k 

neetičnemu ravnanju (prilagojen vprašalnik SINS
15

), subjektivno vrednotenje moralnosti (lestvica 

SMI
16

) in nagnjenost k formalizmu/konsekvencializmu pri postavljanju vrednot
17

 (s pomočjo 

vprašanj o osebnih karakteristikah iz »Merskega instrumentarija etičnih vidikov«
18

). V drugem 

delu so nemoralno delovanje udeležencev (N = 135) opazovali s pomočjo vedenjske študije, s 

katero so merili, kolikšna je verjetnost, da bodo posamezniki goljufali pri samoocenjevanju 

naloge, ki so jo predhodno izvrševali. Udeleženci so pred tem izpolnili vprašalnike, ki so merili 

njihovo stopnjo čuječnosti (vprašalnik MAAS), pred začetkom naloge pa so na podlagi 

predvajanega avdio posnetka nekateri udeleženci dobili tudi kratko, 15-minutno vpeljavo v 

čuječnostno vadbo. Rezultati prvega dela študije so pokazali, da je čuječnost kot osebnostna 

lastnost pozitivno povezana z nagnjenostjo k etičnemu ravnanju, notranjim moralnim fokusom
19

 

in formalističnim pristopom k oblikovanju vrednot.  

Posamezniki, ki so že v osnovi bolj čuječni, naj bi bili torej bolj nagnjeni k etičnemu 

ravnanju in upoštevanju splošnih moralnih vrednot. Pri tem ne smemo pozabiti, da so bili v tem 

delu tako čuječnost kot ostali faktorji (etično ravnanje, moralni fokus itd.) merjeni s pomočjo 

vprašalnikov – dobljeni rezultati kažejo torej na samooceno vseh teh elementov. V drugem delu 
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 MAAS = »Lestvica čuječe pozornosti in zavedanja«; ang. Mindful Attention Awareness Scale (Brown & Ryan, 

2003); MMS = »Lestvica čuječnosti/nečuječnosti«; ang. Mindfulness/Mindlessness Scale (Bodner & Langer, 2001). 

15
 SINS = ang. Self-reported Inappropriate Negotiation Strategies Scale (Robinson, Lewicki & Donahue, 2000). 

16
 SMI = ang. Self-importance of moral identity scale (Aquino & Reed, 2002). 

17
 Formalizem in konsekvencializem sta v filozofiji dva pristopa k razumevanju »moralnosti«. Formalizem 

zagovarja, da je vsako dejanje bodisi moralno bodisi nemoralno glede na etični kodeks, ki velja v določeni družbi, in 

neodvisno od specifične situacije/konteksta. Tako bo na primer umor vedno enako 'nemoralen', ne glede na to, ali je 

bil storjen zaradi dobička, nepazljivosti, maščevanja ali (samo)obrambe. Konsekvencializem pa po drugi strani trdi, 

da se stopnja moralnosti posameznega dejanja meri (zgolj) po posledicah, ki jih ta prinaša. Tako je tudi na videz 

neetično ravnanje lahko moralno, če vodi do želenega cilja (npr. pravičnejšega sveta, preživetja vrste, zmanjšanja 

trpljenja v svetu itd.). Če si npr. za ultimativni cilj postavimo zmanjševanje svetovnega trpljenja, si za uresničitev 

tega cilja prizadevamo v vseh svojih dejanjih, pa čeprav moramo npr. za to kdaj koga ubiti – ubijanje v tem 

kontekstu je torej potrebno in ne moralno sporno (Ruedy & Schweitzer, 2010). 

18
 Ang. Measure of Ethical Viewpoints (Brady & Wheeler, 1996). 

19
 »Notranji moralni fokus« pomeni, kako pomembno se posamezniku zdi ravnanje v skladu z moralnimi vrednotami 

z vidika ohranjanja lastne notranje integritete (in ne na podlagi potrebe po tem, da bi se v družbi izkazal kot oseba z 

vrednotami, ki veljajo za moralne). Močan notranji moralni fokus bo tako človeka spodbudil, da na primer spečemu 

brezdomcu v klobuk položi denar, čeprav ni nikogar, ki bi to opazil, ali pa ustavi avto in preveri, če lahko kako 

pomaga živali, ki mu je sredi zapuščene ceste skočila pod kolesa. Notranji moralni fokus je bil merjen s pomočjo 

»podlestvice ponotranjenja« (ang. internalization subscale) vprašalnika SMI. 
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študije pa se je izkazalo, da izhodiščna stopnja čuječnosti ni bila pokazatelj tega, ali se bo 

posamezen udeleženec zatekel k potencialno moralno spornemu ravnanju ali ne. Odstotek 

udeležencev, ki so pri nalogi goljufali, je bil namreč med posamezniki z višjo in nižjo izhodiščno 

stopnjo čuječnosti enak. Vendar pa so bolj čuječni posamezniki svoje odgovore priredili v manjši 

meri – namesto štirih so v povprečju npr. naknadno dopisali le dva ali tri odgovore. Avtorji 

raziskave si ta rezultat razlagajo tako, da udeleženci manjših popravkov morda še niso imeli za 

neetične. Čuječnost naj bi torej znižala posameznikov prag tolerantnosti za neetična dejanja, 

čeprav ne do te mere, da bi se jih posameznik nehal posluževati, saj je meja med etičnim in 

neetičnim delovanjem še vedno odprta posameznikovi interpretaciji (Ruedy & Schweitzer, 2010). 

Kratka uvodna vpeljava čuječnostne prakse torej ni imela zaznavnih učinkov na moralno/etično 

vedenje. 

Medtem ko je omenjena študija pokazala na povezavo med čuječnostjo posameznika
20

 in 

njegovo nagnjenostjo k etičnemu vedenju, pa nam ne more veliko povedati o samih vplivih 

sodobnih čuječnostnih praks. Uporabljena vpeljava v prakso je bila (po mojem mnenju) veliko 

prekratka, da bi lahko iz nje sklepali na vpliv, ki ga ima na posameznika čuječnostna vadba. Za 

naše raziskovalno vprašanje je zato bolj relevantna študija, ki so jo nekoliko kasneje izvedli 

Shapiro, Jazaieri in Goldin (2012). Gre za prvo študijo, ki je proučevala vpliv daljše čuječnostne 

prakse (v tem primeru MBSR) na razvoj etičnih vrednot. Študija, ki je znova potekala s pomočjo 

samoocenitvenih vprašalnikov, je poleg vplivov, ki naj bi jih imela čuječnostna vadba na razvoj 

etičnih vrednot, opazovala še njen vpliv na človekovo blagostanje, čustveno doživljanje in 

stopnjo čuječnosti. Vsi vprašalniki so bili udeležencem (N = 25) razdeljeni v času pred udeležbo 

ter neposredno in dva meseca po udeležbi na tečaju na čuječnosti temelječega zmanjševanja 

stresa (MBSR). V delu študije, ki je proučeval moralno odločanje, je bilo udeležencem skozi 

zgodbo predstavljenih pet moralnih dilem (test DIT-2), nakar so se morali odločiti, na kakšen 

način bi se protagonist  v vsaki zgodbi moral odzvati, svojo rešitev pa so morali tudi utemeljiti z 

navedbo in razlago dejavnikov, ki so igrali vlogo pri njihovem odločanju.
21

 Meritev neposredno 

po izvedbi čuječnostne prakse ni pokazala nobenih sprememb na področju etičnega odločanja – 

vendar pa so se (pozitivne) razlike pokazale kasneje, in sicer 2 meseca po zaključku programa, 

kar avtorji (Shapiro et al., 2012) pojasnjujejo s tem, da naj bi šlo pri čuječnosti za veščino, ki 

določene aspekte razvije šele skozi bolj dolgoročno prakso. 

Vrlina, ki leži v centru vseh budističnih etičnih načel, je sočutje – do sebe in vseh čutečih 

bitij (Amaro, 2015). Tudi v zahodnem svetu nekateri znanstveniki zagovarjajo idejo, da je prav 

sočutje nekakšen »moralni barometer« (McCullough, Kilpatrick, Emmons & Larson, 2001), ki 

ločuje moralne (»prave«) stvari od moralno spornih (»napačnih«) in je potemtakem glavni vir 

posameznikovega etičnega ravnanja (Goetz, Keltner & Simon-Thomas, 2010; Nussbaum, 2001). 

Na podlagi tega bi lahko komponento etičnosti v sodobnih čuječnostnih praksah proučevali tudi z 

vidika tega, v kolikšni meri spodbuja razvoj sočutja – vendar so tudi tovrstne študije zaenkrat 

dokaj redke, poleg tega pa opazovanje sočutja običajno igra le majhno vlogo v posameznih 

raziskavah.   

Fortney, Luchterhand, Zakletskaia, Zgierska in Rakel (2013) so denimo vpliv MBSR na 

razvoj sočutja raziskovali na vzorcu osebnih zdravnikov (N = 30), in sicer sočasno s 

proučevanjem vpliva MSBR na izgorevanje, anksioznost, stres in vzdržljivost. Testiranci so se 
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 Ali s konstruktom čuječnosti, kot ga opisuje uporabljeni instrumentarij. 
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 Primer uporabljene moralne dileme: reporter se mora odločiti, ali bo poročal o zgodbi, ki je škodljiva za nekega 

političnega kandidata (Shapiro et al., 2012). 
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udeležili skrajšane verzije programa MBSR (18 ur namesto cca. 30), raziskave pa so potekale 

preko spletnih vprašalnikov v času pred intervencijo in v različnih časovnih intervalih – 1 dan, 8 

tednov in 9 mesecev – po njenem zaključku. Element sočutja se je ocenjeval s pomočjo skrajšane 

»lestvice sočutne ljubezni« (SCBS).
22

 Izkazalo se je, da je vadba imela dolgoročne učinke na 

skoraj vse ostale faktorje, na področju sočutja pa ni prišlo do sprememb v nobenem meritvenem 

času.  

Vendar pa ima proučevanje določenega fenomena zgolj na podlagi samoocenitvenih 

vprašalnikov določene omejitve. Nemogoče je namreč razločiti, v kolikšni meri posameznikovi 

odgovori dejansko odražajo njegovo stanje in ne zgolj predstave, ki jo ima o samem sebi 

(Grossman, 2011). Pri vprašalnikih, ki proučujejo koncepte, vzete iz budistične psihologije, je 

dodatna omejitev še, ali so vprašalniki oblikovani na način, združljiv z razumevanjem koncepta v 

njegovem izvirnem smislu (Carmody, Reed, Kristeller & Merriam, 2008; Grossman, 2008). 

Študija, ki so jo izvedli Condon, Desbordes, Miller in DeSteno (2013), je bila prva, ki se 

je proučevanja razvoja sočutja v povezavi s prakso čuječnosti namesto z vprašalniki lotila s 

pomočjo vedenjske študije in na ta način skušala pridobiti odgovore z večjo ekološko 

veljavnostjo. V študiji je sodelovalo 39 mladih odraslih, ki so bili naključno razdeljeni v bodisi 

intervencijsko meditativno bodisi pasivno kontrolno skupino. Polovica testne skupine je bila 

deležna osemtedenskega urjenja v čuječnostni meditaciji (MBSR; N = 10), druga polovica pa v 

meditaciji sočutja (N = 10). Po preteku osmih tednov so bili udeleženci (posamezno) poklicani v 

laboratorij, kjer naj bi opravljali kognitivno nalogo. Vendar pa se je eksperiment opazovanja 

posameznikove tendence po lajšanju trpljenja drugih v resnici začel, še preden je udeleženec 

stopil v čakalnico. V njej so bili namreč trije stoli, od katerih sta bila dva ob prihodu udeleženca 

že zasedena, zato se je moral ta usesti na tretjega. Kmalu zatem je v sobo stopila oseba na berglah 

in z nogo v mavcu, ki je imela očitne težave s hojo. Drugi dve osebi, ki sta bili pravzaprav 

sodelavca v eksperimentu, se za poškodovanca nista zmenili – šlo je za manipulacijo, ki naj bi 

ustvarila »učinek opazovalca«
23

 –, udeleženčevo nagnjenje k sočutnemu vedenju pa je bilo 

določeno na podlagi tega, ali je v roku dveh minut trpeči osebi odstopil stol.  

Izkazalo se je, da so aktivni udeleženci, ki so v teh osmih tednih prakticirali bodisi 

čuječnostno bodisi meditacijo sočutja, stol odstopili petkrat pogosteje kot udeleženci kontrolne 

skupine, in sicer ne glede na vrsto meditacije, ki so jo prakticirali. Čeprav to govori v prid tezi, da 

lahko MBSR resnično prispeva k spontanemu razvoju sočutja, pa je treba upoštevati, da sta obe 

praksi potekali pod vodstvom budističnega meniha, ki je imel za sabo več desetletij meditativne 

prakse, kar bi lahko vplivalo na sam potek učenja čuječnostne prakse. Zato so se avtorji odločili 

raziskavo replicirati pod nekoliko drugačnimi pogoji (Lim, Condon & DeSteno, 2015). Namesto 

pasivne so tokrat vključili aktivno kontrolno skupino, ki je namesto meditacije opravljala naloge 

za kognitivni trening spomina. Testna skupina je tokrat opravljala meditativno prakso, temelječo 

na MBSR, in ni prakticirala meditacije sočutja. Namesto klasičnega osemtedenskega tečaja so 

udeleženci tri tedne meditirali s pomočjo v ta namen razvite aplikacije. Rezultati pa so, 
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 SCBS = Santa Clara Brief Compassion Scale (Hwang, Plante & Lackey, 2008); skrajšana verzija Sprecherjeve in 

Fehrove lestvice sočutne ljubezni (ang. Compassionate Love Scale). 

23
 Pojem »učinek opazovalca« sta utemeljila Darley in Latané (1968). Gre za pojav, kjer se verjetnost, da bo 

posameznik človeku v stiski priskočil na pomoč, zmanjša, če so prisotni še drugi ljudje. Večje kot je število prisotnih 

očividcev, manjša je verjetnost, da bo eden izmed njih voljan priskočiti na pomoč. Običajna razlaga za »učinek 

opazovalca« je, da pride do razpršitve odgovornosti med vse prisotne in da je posamezniku nerodno, da bi se pred 

drugimi osmešil.   
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presenetljivo, bili enaki kot pri prvotni študiji: udeleženci programa so stol odstopili petkrat 

pogosteje kot udeleženci, ki so se urili v kognitivnem treningu spomina.  

Zdi se, da rezultati te vedenjske študije govorijo v prid trditvi, da prakticiranje čuječnosti 

lahko resnično privede do bolj sočutnega vedenja. Pri tem pa je zanimiva ugotovitev avtorjev, da 

razvoj tovrstnega vedenja ne izvira iz okrepitve zmožnosti za prepoznavanje čustev drugih oseb 

(empatije), temveč je posledica izboljšanja drugih sposobnosti, med drugim ojačane pozornosti. 

To pa odpre vprašanje, ali je takšno ravnanje res posledica sočutja kot moralne vrednote. Morda 

je šlo preprosto za to, da je posameznik zaradi izostrene pozornosti prej opazil poškodovano 

osebo in posledično ravnal v skladu s tudi v zahodni družbi priučenim etičnim kodeksom, ki 

narekuje, da je poškodovani osebi vljudno odstopiti stol. Zato je vprašljivo, v kolikšni meri so 

dobljene ugotovitve posplošljive in ali je iz njih mogoče sklepati, da bo posameznik bolj sočutno 

ravnal tudi v kompleksnejših situacijah. Zanimivo je tudi, da rezultati opisane študije zaobidejo 

dva glavna argumenta zagovornikov sodobne čuječnosti, namreč da je etična komponenta 

prisotna skozi zgled učitelja (s katerim udeleženci v tem primeru niso imeli osebnega stika) ter da 

se sočutno vedenje razvija skozi dinamiko v skupini (preko aplikacije so udeleženci navodilom 

sledili individualno). 

Kljub vprašanjem, ki jih odpirata, pa sta omenjeni študiji vsekakor zelo pomembni, saj 

pomenita korak proti bolj ekološko veljavnim čuječnostnim raziskavam. Poleg njiju se je 

raziskovanja razvoja sočutja na podlagi opazovanja vedenja vsaj delno lotila le še študija, ki so jo 

na študentih medicine izvedli Fernando, Skinner in Consedine (2017). Ta študija je opazovala 

vpliv relativno kratke (10-minutne) čuječnostne prakse in to, kako na učinek čuječnostne prakse 

vpliva posameznikovo sočutje do samega sebe (merjeno z vprašalnikom SCS
24
). Udeleženci 

študije (N = 83) so najprej izpolnili vprašalnik SCS, nato pa so bili razdeljeni v dve skupini: 

testna skupina je na podlagi predvajanega avdio posnetka 10 minut prakticirala čuječnost, 

kontrolna pa poslušala govor o civilni službi. Takoj po predvajanju posnetkov so raziskovalci s 

kratkim vprašalnikom v obeh skupinah ocenili stopnjo čuječnosti (vprašalnik TMS
25

) in s tem 

preverili, ali je predvajanje čuječnostnega posnetka imelo želeni učinek. Udeleženci obeh skupin 

so si nato prebrali kratke zgodbice o hipotetičnih težavnih pacientih. Sočutnost v njihovem 

odnosu do pacientov je bila merjena na dva načina: udeleženci so morali najprej določiti, kako 

povezani se počutijo z obravnavanimi pacienti (subjektivno merilo), nato pa so se morali odločiti, 

koliko časa bi jim dodelili za obravnavo (objektivno merilo). Po navideznem zaključku 

eksperimenta se je pripravljenost udeležencev, da priskočijo na pomoč, merila še v skriti 

vedenjski študiji. Eden izmed raziskovalcev jim je namreč povedal, da ima ogromno dela, in jih 

poprosil za pomoč pri urejanju izpolnjenih vprašalnikov, za kar pa udeleženci ne bi prejeli 

nobenega nadomestila. Avtorje raziskave je zanimalo, ali bodo posamezniki, ki so se vadili v 

čuječnosti, pripravljeni pomagati pogosteje kot kontrolna skupina. Sočutje naj bi bilo namreč 

tesno povezano s prevzemanjem perspektive sočloveka, bolj sočutni ljudje pa so tako bolj 

pripravljeni pomagati tudi brez očitne koristi. 

Analiza rezultatov je pokazala, da je posameznikova stopnja sočutja do samega sebe 

morda eden izmed pomembnih pokazateljev, kakšen učinek bo nanj imela praksa čuječnosti. 

Čeprav v povprečju posamezniki po čuječnostni intervenciji niso izkazovali večjega 

hipotetičnega sočutja, prav tako pa v povprečju tudi niso priskočili na pomoč nič pogosteje kot 

njihovi kolegi iz kontrolne skupine, je podrobnejša analiza pokazala, da je čuječnostna vadba 
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 SCS = »lestvica sočutja do sebe«; ang. Self-Compassion Scale (Neff, 2003). 

25
 TMS = »Torontska lestvica čuječnosti«; ang. Toronto Mindfulness Scale (Lau et al. 2006). 
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povečala pripravljenost pomagati pri tistih posameznikih, ki so že v osnovi imeli višjo stopnjo 

sočutja do samih sebe. Rezultati te raziskave so torej dokaj kompleksni: čuječnost je vplivala le 

na sočutje specifičnih posameznikov, zato se vsekakor strinjam z avtorji te študije, ki trdijo, da bi 

veljalo odnos med sočutjem do samega sebe in čuječnostjo podrobneje raziskati. Poleg tega pa bi 

opozorila na dejstvo, da je, podobno kot prej omenjena študija, ki sta jo izvedla Ruedy in 

Schweitzer (2010), tudi ta študija opazovala učinke zelo kratke čuječnostne prakse (10 min), zato 

so rezultati težko primerljivi z učinki dolgotrajnejše prakse.    

 

4 Na kakšen način obstoječe čuječnostne prakse že vključujejo 

etiko 
 

Kljub temu da se v zadnjem času veliko govori o tem, da sodobne čuječnostne tehnike ne 

vsebujejo etične komponente, pa med njimi obstajajo tudi take, ki skušajo etičnemu okviru 

odmeriti pomembnejšo vlogo. Nekatere izmed njih so nastale kot odgovor na vse pogostejše 

kritike praks, kot sta MBSR in MBCT, kjer eksplicitna etična navodila niso prisotna, medtem ko 

so druge »čuječnost« že od samega začetka razumele kot nerazdružljivo povezano s komponento 

sočutja, zato je večji poudarek na tovrstni praksi pomenil naraven korak naprej pri razvijanju 

celostne prakse. V nadaljevanju bom predstavila nekaj izmed tovrstnih praks in skušala kritično 

ovrednotiti njihov etični okvir. 

Monteiro, Nuttal in Musten (2010) so na čuječnostni kliniki v Ottawi razvili program »na 

čuječnosti temelječega obvladovanje simptomov« (ang. Mindfulness-based symptom 

management – MBSL), ki so ga v predstavitvenem članku opisali kot »na etiki temelječo 

čuječnostno intervencijo« (Monteiro et al., 2010, str. 91). Program, ki sicer vključuje elemente 

MBSR (Kabat-Zinn, 1990) in MBCT (Segal, Teasdale, Williams, in Gemar, 2002), se od svojih 

bolj znanih predhodnikov razlikuje po vključevanju prakse »petih dobrih navad« (ang. five 

skillful habits), ki temelji na »petih čuječnostnih vajah« (ang. five mindfulness trainings) – 

navodilih, ki jih je na podlagi budističnih smernic za gojenje čuječnosti oblikoval Thich Nhat 

Hanh (2007). Z vključitvijo omenjene prakse so avtorji želeli odgovoriti na potrebo po 

vrednostnem okviru v sodobnih čuječnostnih programih, tako da bi praksa, poleg razvijanja 

pozornosti in boljšega zavedanja človekovega notranjega in zunanjega sveta, posameznika 

usmerjala v bolj »celostno«, etično zavedno ravnanje (Monteiro et al., 2010).  

»Pet dobrih navad« in »pet čuječnostnih vaj« stremita h gojenju zavedanja na petih 

ravneh: spoštovanje smrtnosti, radodarnost, spoštovanje omejitev, sočuten govor in odgovorna 

poraba. Praktikanti si s pomočjo teh kategorij pomagajo zastaviti jasnejše cilje o tem, kako bi 

veljalo čuječno pozornost uporabiti v praksi – spoštovanje smrtnosti naj bi jih denimo 

spominjalo, kako bolje poskrbeti za svoje telo, radodarnost, kdaj si dovoliti počitek itd. Vendar 

pa med praksama vseeno obstaja pomembna razlika (glej Tabelo 1): medtem ko »pet 

čuječnostnih vaj« temelji na gojenju sočutnega odnosa do vseh živih bitij, ki je osnovano na 

budistični ideji o medsebojni sodoločenosti celotnega pojavnega sveta, pa »pet dobrih navad« 

daje mnogo večji poudarek zdravljenju samega sebe: navodila posamezniku narekujejo 

predvsem, na katerih področjih velja razvijati bolj sočuten odnos na individualni ravni. Čeprav 

MBSL torej res vključuje nekakšen vrednostni sistem, bi le težko našli podporo trditvi, da je to 

na etiki temelječa intervencija, saj se pravzaprav na nobenem nivoju ne ukvarja z etičnim 

ravnanjem per se – le-to namreč že v osnovi ne more biti omejeno zgolj na delovanje na 

individualni ravni. 
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  PET ČUJEČNOSTNIH VAJ (Thich 

Nhat Hanh, 2007) 

VADBA »PETIH DOBRIH NAVAD« 

(Monteiro, Nuttal & Musten, 2010) 

PRVA VAJA: 

Spoštovanje 

smrtnosti 

Zavedanje trpljenja, ki ga pomeni uničevanje 

življenja.  
Posameznik se zaveže h gojenju sočutja in varovanju 

življenj vseh ljudi, živali, rastlin in okolja. 
Posameznik se zaveže, da ne bo ubijal, ne bo dovolil 

drugim, da ubijajo in s svojim življenjskim stilom ne 

bo podpiral nikakršnega dejanja ubijanja.  

Zmanjševanje smrtnosti s pomočjo izboljšanja svojega 

fizičnega zdravja 
Zavedanje vpliva, ki ga imajo na telo čustva in občutki. 
Zavedanje negativnih vzorcev mišljenja. 
Skrb za fizično telo (telovadba). 

DRUGA VAJA: 

Radodarnost 

Zavedanje trpljenja, ki ga povzroča izkoriščanje, 

družbena nepravičnost, kraja in zatiranje. 
Posameznik se zaveže h gojenju ljubeče prijaznosti 

in delovanju v dobro vseh ljudi, živali, rastlin in 

okolja. 
Zaveže se k prakticiranju radodarnosti, s tem, da svoj 

čas, energijo in materialne vire deli s tistimi, ki jih 

res potrebujejo. 
Zaveže se, da ne bo kradel ali pridobil ničesar, kar bi 

moralo pripadati nekomu drugemu.  
Zaveže se, da bo spoštoval tujo lastnino, a hkrati 

skušal preprečiti okoriščanje na račun trpljenja 

drugih živih bitij. 

Razvoj primerne velikodušnosti (do sebe) 
Dovoliti si počitek. 
Dovoliti si, da občutiš tako negativna (krivdo, jezo, itd.) 

kot pozitivna čustva. 
Prakticiranje globokega, diafragmalnega dihanja ob 

občutku neprijetnih občutkov. 
Dovoliti mislim, da pridejo in grejo.  

TRETJA VAJA: 

Spoštovanje 

spolnosti/spoštovanje 

meja 

Zavedanje trpljenja, ki ga povzroči ne-odgovorna 

spolnost. 
Posameznik se zaveže, da bo ravnal odgovorno ter si 

prizadeval za ohranjanje varnosti in integritete 

ostalih posameznikov, parov, družin in družbe.  
Zaveže se, da ne bo prakticiral spolnosti brez 

ljubezni in pripravljenosti za dolgoročnejši odnos. 
Zaveže se, da bo spoštoval svoje zaobljube in 

zaobljube drugih ljudi. 
Zaveže se, da bo storil vse, kar je v njegovi moči, da 

bo preprečil spolne zlorabe.  

Povečanje zavedanja lastnih fizičnih in čustvenih mej 
Opaziti, ko se počutiš slabotno in nezmožno za delo; 

pripravljenost reči »ne«. 
Spoštovanje svojih mej ob opazovanju čustev in občutkov 

– pripravljenost prenehati z vadbo, ko postane prehudo. 
Zavedanje, ko tvoja dejanja kreirajo miselni vzorci in ne 

telesne omejitve (npr.: »tega ne morem narediti«). 
  

ČETRTA VAJA: 

Sočuten govor 

Zavedanje trpljenja, ki ga povzroča neuvidevno ali 

nepremišljeno govorjenje ter nezmožnost prisluhniti 

drugim. 
Posameznik se zaveže k zavestnemu gojenju 

ljubečega govora in pozornega poslušanja. 
Odpove se laganju in se zaveže, da bo govoril na 

način, ki bo v ljudeh spodbujal samozavest, veselje 

in upanje.  
Odpove se obrekovanju in kritiziranju stvari, o 

katerih ni do potankosti seznanjen.  
Odpove se govorjenju, ki bi povzročalo razdor in 

sovraštvo.  
Trudi se za pomiritev konfliktov. 

Razvoj sočutnega govora 
Opazi kaj ti je na tebi všeč in si to povej. 
Skušaj na vsa svoja čustva in občutke gledati z 

radovednostjo in jih ne sodi, temveč se pohvali, da si jih 

opazil. 
Sprejmi misli kot to, kar so – samo misli. 
  

PETA VAJA: 

Zavedna poraba 

Zavedanje trpljenja, ki ga povzroča nepozorna 

poraba.  
Posameznik se zaveže k zavednemu prehranjevanju 

in porabi. 
Trudi se odpovedati toksični hrani in pijači (npr. 

alkoholu), ter ostalim stvarem, ki spodbujajo 

toksično mišljenje, kot so določeni filmi, knjige in 

revije. 

Zavedanje in upoštevanje svojih fizičnih in čustvenih 

potreb 
Omeji prigrizke, vzemi si čas za kosilo.  
Opazi učinek TV programov na čustva in čustveno 

prenajedanje. 
Opazi občutek sitosti. 
Zavedanje misli ob hrani (npr.: ne bi smela, debel sem, 

itd.) 

Tabela 1: Razlike med praksama »pet čuječnostnih vaj« in »pet dobrih navad« 
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 Skoraj sočasno z nastankom Kabat-Zinnovega programa MBSR je Eknath Easwaran na 

Univerzi v Berkeleyju (Kalifornija) začel vpeljevati t. i. »Osemčleni program« (ang. Eight points 

program – EPP), imenovan tudi »meditiranje o odlomku« (ang. Passage meditation – PA) 

(Easwaran, 2008). Easwaranov namen je bil razviti nekakšno praktično podporo za študente, ki se 

ob prehodu v poklicno življenje velikokrat spopadajo s težkimi odločitvami in stresnimi 

situacijami (Flinders, Oman, Flinders & Dreher, 2010), pri čemer je kot osrednje orodje uporabil 

kontemplacijo na različnih religioznih in nereligioznih odlomkih velikih mislecev. Podobno kot 

pri MBSR tudi pri »meditiranju o odlomku« praktikanti razvijajo sposobnost koncentracije, 

vendar pa namesto osredotočanja na dih ali notranje in zunanje doživljanje meditirajo o kratkem 

spiritualnem besedilu, ki naj bi na nek način utelešalo njihove vrednote. Poleg treniranja 

pozornosti in umirjanja umskega vrveža na ta način vedno bolj poosebljajo vrednote, prikazane v 

odlomku. Poleg meditacije o spiritualnem odlomku prakso dopolnjuje še sedem spremljevalnih 

vaj, ki naj bi jih posameznik izvajal tekom dneva, skupaj pa naj bi prispevale k bolj celostnemu 

pristopu k razvoju posameznikovega duhovnega življenja. Mnoge izmed teh vaj so zelo podobne 

vajam, ki jih izvajajo udeleženci programa MBSR: osredotočanje na trenutno opravilo, 

opazovanje čutnih zaznav in avtomatskih reakcij nanje ipd. Vendar pa med osmimi členi najdemo 

tudi vaje, za katere bi lahko rekli, da eksplicitno stremijo h gojenju vrednot: postavljanje potreb 

soljudi na prvo mesto, branje kakovostne duhovne literature, gojenje duhovno izpolnjujočih 

odnosov itd. V vadbi je torej močno prisoten etični okvir, ki – čeprav naj bi bil v temelju 

sekularen – nikakor ni vrednotno nevtralen. 

EPP se je izkazal kot uspešna metoda za izboljšanje blagostanja tako med študenti kot 

med zdravstvenimi in socialnimi delavci (Flinders et al., 2010), prav tako pa so raziskave 

potrdile, da je njegova učinkovitost pri razvoju čuječnosti
26

 primerljiva z MBSR (Shapiro, Oman, 

Thoresen, Plante & Flinders, 2008). Za sledenje programu EPP ni potrebna specifična religiozna 

usmerjenost, poleg tega da dokazano deluje, pa vsaj delno odpravi tudi problem odsotnosti 

etičnega okvira. Kaj je torej razlog, da se ta program vseeno še zdaleč ni uveljavil v tolikšni meri 

kot Kabat-Zinnov MBSR? Je to morda tesna povezava s spiritualnimi teksti, ki – čeprav ne nujno 

religiozni – v sodobnem znanstvenem svetu vzbujajo nelagodje oz. celo nezaupanje? Ali pa leži 

težava v cilju programa, ki v nasprotju z MBSR ne govori toliko o lajšanju stresa kot o 

osebnostni preobrazbi – procesu, ki morda ni tako zelo zaželen, saj ne ponuja nujno hitrih rešitev 

za izboljšanje funkcionalnosti? Čeprav se torej zdi, da bi morda program, kot je EPP, nudil 

možno rešitev za problem etičnega okvira, ne gre spregledati dejstva, da očitno še zdaleč ni tako 

aplikativen kot MBSR, poudarek, ki ga daje spiritualnosti, pa bi utegnil v določenih okoljih 

vzbuditi dvome o njegovi sekularnosti. 

Razvoj vrednot, zlasti osvobajanje od egocentričnih tendenc, pa je tudi cilj programov, ki 

so posebej usmerjeni h gojenju sočutja in ki so se na Zahodu najverjetneje začeli razvijati prav na 

podlagi zgornjih očitkov, da v sodobnih pristopih primanjkuje etične komponente. Med njimi sta 

najbolj znana »trening gojenja sočutja« (ang. Compassion cultivation training – CCT), ki so ga 

pod vodstvom Thuptena Jinpe razvili strokovnjaki s Stanfordskega univerzitetnega 

izobraževalno-raziskovalnega centra za sočutje in altruizem,
27

 in »kognitivni trening sočutja« 

(ang. Cognitively-based compassion training – CBCT), ki ga je na univerzi Emory razvil Geshe 

Lobsang Tenzin Negi. Oba programa v osnovi temeljita na praksah sočutja (pli. lojong), ki jih 

gojijo v tradiciji tibetanskega budizma, a so prilagojene za uporabo v multikulturnem, 
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 Kot merjene z vprašalniki. 
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  Ang. Stanford University’s Center for Compassion and Altruism Research and Education. 
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sekularnem okolju ter na ta način prilagojene posameznikom z različnih etičnih, kulturnih in 

religioznih ozadij.  

V nasprotju z na čuječnosti temelječimi praksami poudarek pri teh programih ne leži na 

osredotočanju na nek določen objekt ali umirjanju uma (čeprav je v začetni fazi v vadbo 

vključeno tudi to, saj na ta način posameznik usvoji zbranost, ki je potrebna za nadaljnjo prakso), 

temveč praksa vključuje namerno razmišljanje in gojenje zavedanja o povezanosti vseh živih 

bitij. To zavedanje posameznik goji postopoma, skozi devet zaporednih faz (Ozawa-de Silva & 

Dodson-Lavelle, 2011): (1) razvijanje pozornosti in duševne stabilnosti, (2) razvijanje vpogleda v 

naravo izkušnje, (3) gojenje sočutja do sebe, (4) gojenje nepristranskosti, (5) gojenje spoštovanja 

in hvaležnosti do drugih, (6) prepoznavanje medsebojne povezanosti vseh živih bitij, (7) gojenje 

naklonjenosti in sočutja do drugih, (8) prepoznavanje želje po dobrobiti sočloveka in prenehanja 

njegovega trpljenja, (9) aktivno sočutje – zaobljuba k dejanjem, ki lajšajo trpljenje.   

Tovrstne prakse v primerjavi z MBSR bolj aktivno usmerjajo posameznika k razvijanju 

sočutja, saj eksplicitno spreminjajo njegovo nagnjenost k subjektivnosti ter spodbujajo razvoj 

razumevanja medsebojne odvisnosti vseh živih bitij in gojenje pozitivnih lastnosti, kot so 

empatija, nepristranskost in sočutje (Ozawa-de Silva & Dodson-Lavelle, 2011). Čeprav razvoj 

čuječnosti ni eksplicitni cilj teh praks, študije dokazujejo, da tovrstna praksa čuječnost vseeno 

goji, prav tako pa pozitivno vpliva tudi na ostale kognitivne sposobnosti, kot sta regulacija čustev 

in izboljšana pozornost (Jazaieri et al., 2013). 

Cilji in rezultati CCT in CBCT se vsekakor zdijo skladnejši s tradicionalnim 

razumevanjem čuječnosti kot sodobne čuječnostne prakse. Vendar pa bi ju zaradi primarne 

usmerjenosti h gojenju sočutja težko imenovali »čuječnostni praksi« per se, obenem pa se spet 

postavlja vprašanje, ali bi v kulturi, kjer sočutje ne predstavlja nujno ene od najpomembnejših 

vrednot, za širšo publiko sploh bili tako zanimivi kot MBSR in sorodne prakse.  

Programi, ki eksplicitno gojijo v druge usmerjena pozitivna čustva, se vsekakor težje 

uveljavijo, za kar je »kriv« predvsem interes posameznikov, ki je običajno še vedno usmerjen v 

bolj sebične cilje, kakor tudi strah nekaterih izvajalcev, da bi – ne glede na morebitne pozitivne 

posledice – tovrstna praksa pomenila vsiljevanje vrednot in s tem kršenje posameznikovih pravic 

do samostojnega oblikovanja le-teh. Zanimivo je, da je nekoliko več poudarka na lastnostih, kot 

so prijaznost (do drugih), empatija in hvaležnost, toleriranega v čuječnostnih programih, 

namenjenih otrokom. Primer tega je »na čuječnosti temelječ program prijaznosti« (ang. 

Mindfulness-based kindness curriculum – MBKC) – program, ki sta ga razvili Laura Pinger in 

Lisa Flook ter ki poleg tradicionalne čuječnostne prakse, ki razvija posameznikovo sposobnost 

pozornosti in regulacije čustev, daje poudarek daje tudi vajam, ki gojijo sočutje, empatijo in 

občutek medsebojne povezanosti (Flook, Goldberg, Pinger & Davidson, 2015). Medtem ko so 

tovrstne lastnosti pri otrocih dobrodošle (nenazadnje tudi v šolskem okolju doprinesejo k 

zmanjševanju konfliktov), pa očitno nekje v obdobju odraščanja bodisi postanejo nepomembne 

ali neželene ali pa obstaja neko neizrečeno prepričanje, da jih posameznik razvije samodejno in 

torej za njihovo namerno učenje ni več potrebe. Vendar pa se je treba samo ozreti po trenutnem 

dogajanju v svetu, da se zavemo, da ti dve tezi zelo težko utemeljimo. 

 

5 Kako naprej? 
 

Kot smo videli v prvih treh poglavjih, sloni trditev, da sodobne čuječnostne prakse spodbujajo 

moralno vedenje, na krhkih temeljih. Seveda bi bilo prav tako prenagljeno trditi, da med 

čuječnostjo in etičnim razvojem posameznika ni nobene povezave – dejstvo je, da je to področje 
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vse premalo raziskano, odnos med obema spremenljivkama pa preveč kompleksen, da bi nas 

črno-belo razmišljanje lahko privedlo do veljavnih spoznanj. Rezultati sicer redkih študij se 

nagibajo v različne smeri – medtem ko nekatere niso pokazale nobene spremembe v etičnem 

ravnanju posameznika
28

 pred čuječnostno prakso in po njej (npr. Fortney et al., 2013), pa druge 

nakazujejo, da do sprememb pride le pri določenih posameznikih (Fernando et al., 2017) ali šele 

po daljšem obdobju prakticiranja (Shapiro et al., 2012), spet tretje pa podpirajo tezo, da je za 

razvoj sočutnega ravnanja dovolj že golo urjenje v čuječnosti, neodvisno od vsakršnega konteksta 

(Condon et al., 2013; Lim et al., 2014). Tovrstni rezultati opozarjajo, da potrebujemo več 

nadaljnjih raziskav, trenutno obstoječe študije, vključno z njihovimi kritikami, omejitvami in 

komentarji, pa dajejo nekaj uporabnih smernic za nadaljnjo raziskovanje. Kaj je torej tisto, kar se 

lahko iz njih naučimo?  

 

5.1  Na kakšen način bi lahko bolje raziskovali odnos med čuječnostnimi 

praksami in etiko? 
 

Najprej bi ponovno izpostavila dejstvo, da se velika večina dosedanjih raziskav čuječnosti pri 

ugotavljanju učinkovitosti zanaša na uporabo vprašalnikov – po nekaterih podatkih kar okoli 80% 

(Baumeister, Vohs & Funder, 2007). Pri tem ne domnevajo le, da posamezniki enako razumejo 

zastavljena vprašanja, temveč tudi, da so nanje zmožni in pripravljeni odgovoriti v skladu z 

dejstvi. Da bi bilo to razumljivejše, si oglejmo fiktiven primer. Vzemimo, da udeleženec v 

raziskavi ocenjuje trditev o reaktivnosti na lastna čustvena stanja: »Svoje občutke in čustva sem 

zmožen opazovati, ne da bi nanje reagiral.«
29

 Ker v življenju ni nagnjen k vidnim izbruhom jeze, 

oceni, da se s trditvijo strinja, a pri tem morda ne vidi, da so določena druga čustva pri njem tako 

avtomatizirana, da se njihovega vpliva (zaenkrat) sploh ne zaveda. Lahko da na primer 

neprestano ravna iz strahu pred čim ali se določenim stvarem nezavedno izogiba, ker se mu 

upirajo. Tudi ko na svoja čustvena stanja dejansko odreagira, lahko samega sebe prepriča, da je to 

storil hoté in ne zato, ker bi 'moral'. Verjame, da je bila npr. jezna, neprijazna opomba pravilna 

reakcija na dano situacijo, zato si prigovarja, da je bil njegov odziv posledica izbire in ne 

avtomatizma, kar mu omogoča, da o sebi še naprej goji predstavo popolnega racionalnega 

agensa. Po drugi strani pa lahko oseba, ki je zmožnost samoopazovanja močno okrepila, 

odgovori, da ista trditev zanjo velja v manjši meri, saj bo pri sebi dejansko opazila vsak, še tako 

majhen čustveni odziv. Osebi imata torej zelo različen dostop do svojih čustvenih stanj in 

posledično tudi vprašanje razumeta na različen način. Pri vsem tem seveda ne gre za to, da bi 

testiranci želeli eksperimentatorja namerno zavajati, temveč za splošno nagnjenje ljudi, da 

velikokrat odgovarjajo v skladu s svojimi pričakovanji, idejami in željami o sebi, ki pa ne 

sovpadajo nujno s tem, kako v resnici čutijo, mislijo in ravnajo. 

Tovrstni vprašalniki torej prikrito domnevajo, da ima vsak posameznik zelo dober dostop 

do svojih duševnih stanj, kar pa ne drži nujno. To se je do neke mere pokazalo tudi pri eni izmed 

prej omenjenih študij (Ruedy & Schweitzer, 2010), ki je na podlagi samoocenitvenih testov 

pokazala, da sicer obstaja povezava med posameznikovo stopnjo čuječnosti in njegovo 

nagnjenostjo k etičnemu ravnanju, ki pa je bila v praksi mnogo manj očitna. Ljudje, ki so se na 
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 Tu pojem »etično ravnanje« uporabljam dokaj ohlapno, saj se z njim nanašam na študije, ki so opazovale tako 

razvoj moralnega odločanja, sočutja, kot tudi upoštevanja etičnih norm.  

29
 To vprašanje, ki se zelo pogosto pojavlja v čuječnostnih študijah, je del »vprašalnika petih čuječnostnih plasti«, 

ang. Five facets mindfulness questionnarie (Baer et al., 2008). 
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podlagi vprašalnikov označili kot bolj čuječi, so se uvrstili višje tudi na vprašalnikih, ki so merili 

sočutje in nagnjenost k etičnemu ravnanju – vendar pa v praksi niso nujno ravnali bolj etično 

(povezava med obema faktorjema je bila bistveno manjša). Zaradi problema samoocenjevanja 

nam torej dobljeni rezultati povedo bore malo o dejanski čuječnosti ali etičnosti posameznikov. 

Grossman in Van Dam poleg tega poudarjata, da bi bilo v objavljenih študijah zavoljo korektnosti 

potrebno omeniti, da velika večina trenutno uporabljanih čuječnostnih lestvic ne meri 

posameznikove čuječnosti kot take, temveč predvsem njegovo idejo o lastnem doseganju 

dejavnikov, iz katerih naj bi bila čuječnost zgrajena, npr. »samooceno zmožnosti verbalnega 

izražanja« ali »zaznavanje trenutkov, ko se posameznik ove pomanjkanja pozornosti« (Grossman 

& Van Dam, 2011, str. 235). 

Kritika Grossmana in Van Dama je vsekakor na mestu in bi jo verjetno veljalo upoštevati 

pri interpretaciji vseh z vprašalniki pridobljenih rezultatov v čuječnostnih študijah. S tega vidika 

bi verjetno raziskave, ki se ukvarjajo z vplivom čuječnostne vadbe na razvoj posameznikovega 

moralnega odločanja, verjetno prišle do manj pristranskih rezultatov, če bi začele uporabljati 

vprašalnike, ki bi bili odpornejši na človekovo nagnjenje k »družbeno sprejemljivemu 

odgovarjanju«. Grossman in Van Dam tako na primer predlagata razvoj vprašalnikov, ki merijo, 

kakšne vrednote  imajo ljudje, ki meditirajo, v primerjavi s tistimi, ki ne meditirajo, torej kaj jim 

je v življenju pomembno (Grossman & Van Dam, 2011, str. 234). Sama bi dodala še, da bi 

tovrstni vprašalniki verjetno lahko dali mnogo zanimivejše in bolj veljavne rezultate, če bi 

standardno odgovarjanje po Likartovi lestvici zamenjali z vprašanji bolj odprtega tipa, saj v 

nasprotnem primeru že vprašanja sama omejijo spekter tega, kar je raziskovano, hkrati pa na nek 

način sugerirajo posamezniku, kaj naj bi občutil. 

To me pripelje do druge točke, na katero bi rada opozorila, in sicer pomanjkanje bolj 

kvalitativnega pristopa pri raziskovanju čuječnosti. Če je določene faktorje čuječnosti, kot sta na 

primer pozornost in sposobnost regulacije čustev, morda lažje proučevati s pomočjo 

kvantitativnih metod, pa te veliko težje korektno ocenijo in opišejo bolj kompleksne procese 

posameznikovega moralnega vrednotenja. Kljub temu pa med študijami, ki so se ukvarjale s 

povezavo med čuječnostjo in razvojem etičnosti, nisem zasledila nobene, ki bi se raziskovanja 

lotila na ta način. Tudi (v sicer redkih) kvalitativnih raziskavah čuječnosti, ki so se pri 

raziskovanju, navadno na podlagi dnevniških zapisov posameznikov, osredotočale na kak drug 

faktor čuječnosti (glej npr. Morone, Lynch, Greco, Tindle & Weiner, 2008; Mackenzie, Carlson, 

Munoz & Speca, 2007; Mason & Hargreaves, 2001), nisem zasledila, da bi rezultati hkrati 

poročali o spremembah v etičnem doživljanju posameznika. Vendar pa sem mnenja, da to še ne 

pomeni nujno, da med čuječnostjo in moralnim vedenjem posameznika ni povezave, saj je lahko 

odsotnost omembe tega področja tudi posledica tega, da raziskovalci tovrstnim dejavnikom do 

sedaj niso posvečali pozornosti.  

Kot rečeno, se doslej v raziskavah čuječnosti ni veliko govorilo o njeni etični komponenti, 

zato ni presenetljivo, da so tudi kvalitativne študije poročale predvsem o spremembah na 

področju v sedanjost usmerjene pozornosti, čustvene regulacije in sočutja do samega sebe – torej 

faktorjev, ki se v sklopu čuječnostnega tečaja najpogosteje omenjajo. Čeprav torej menim, da bi 

lahko bolj kvalitativen pristop k raziskovanju dal koristne nove vpoglede v morebitne spremembe 

v posameznikovem moralnem presojanju, se mi hkrati zdi, da je za to, da bi spremembe na tem 

področju lahko opazili, nujno, da se raziskava izrecno usmeri na opazovanje različnih vidikov 

etičnega doživljanja. S tem ne mislim, da bi moralo opazovanje sprememb v moralnem 

presojanju biti edini cilj tovrstne raziskave. Dovolj je že, da se ga navede kot enega izmed 

možnih dejavnikov čuječnostne prakse ter se mu kot takemu v kvalitativni analizi odmeri 

enakovreden poudarek, in sicer bodisi z na to osredotočeno analizo dnevniških zapisov (pri čemer 
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je potrebno znova poudariti, da bodo tudi udeleženci verjetneje poročali o spremembah na 

področjih, ki jih na podlagi svoje informiranosti o tečaju pričakujejo), bodisi s pomočjo 

polstrukturiranih vprašanj, ki se specifično nanašajo na posameznikov odnos do sočloveka, 

ostalih živih bitij, okolja ter etičnih in moralnih vprašanj.   

Kot smo videli na primeru Rudeyjeve in Schweitzerjeve študije (2010), besede pogosto 

govorijo drugo zgodbo kot dejanja. Zato se mi zdi premik k večji uporabi vedenjskih študij, zlasti 

v naravnih situacijah, kot sta jih izvedla Condon s sodelavci (2013) in Lim s sodelavci (2015), 

zelo dobrodošel. Vendar pa bi rada ponovno opozorila, da četudi dejanja zagotovo odražajo neko 

lastno resnico, je njihova interpretacija velikokrat ravno to – zgolj interpretacija. Če na primer 

opazujemo osebo, ki hodi po pločniku, nato pa nenadoma zavije čez cesto, ko ji pride naproti 

ogromen pes, naglo sklepamo, da se oseba psov boji oz. da ji je ob njih vsaj neprijetno. Izhajajoč 

iz lastnih pričakovanj in preteklih izkušenj situacijo hitro posplošimo – in velikokrat niti ne 

pomislimo, da je oseba za svoje ravnanje morda imela popolnoma drugačne razloge (npr. da se je 

nenadoma spomnila, da mora skočiti v trgovino na drugi strani ceste ali da se namesto psa skuša 

ogniti človeku, ki ga je zagledala v daljavi). Tudi v eksperimentalnih okoliščinah lahko podobno 

(pre)hitro sklepamo, da so dejanja udeležencev posledica spremembe določenega opazovanega 

dejavnika (npr. sočutja), pri čemer pa včasih spregledamo, da bi do dejanja lahko z enako 

verjetnostjo prišlo tudi zaradi mnogih drugih, manj pričakovanih dejavnikov. Zato se mi zdi 

nujno, da se raziskovalci skušamo karseda vestno izogibati prenagljenemu posploševanju 

dobljenih rezultatov. Čeprav se vsekakor zdi mikavno verjeti, da lahko že tritedenska uporaba 

mobilne aplikacije (!) v posamezniku vzbudi večje sočutje (navsezadnje živimo v svetu, kjer je 

hitro in za posameznikov vsakdan ne preveč obremenjujoče doseganje rezultatov zelo zaželeno), 

bi bila po mojem mnenju v dotičnem primeru potrebna podrobnejša refleksija o implikacijah te 

študije in sodelujočih dejavnikih. Kljub vsemu pa sem mnenja, da bi ob ustrezni refleksiji 

raziskovalcev študije, ki opazujejo spremembe v posameznikovem vedenju pred čuječnostno 

prakso in po njej, lahko bile eden izmed načinov, kako dobiti stvarnejši vpogled v morebitne 

spremembe v posameznikovem odnosu do sveta ter razvoju t. i. celostnih vrednot. 

Še ena izmed pomanjkljivosti trenutnega načina raziskovanja čuječnosti, na katero je 

opozorilo že več avtorjev (npr. Monteiro et al., 2015; Shonin, Van Gordon & Griffiths, 2013) in 

ki je še zlasti relevantna za področje raziskovanja njene etične komponente, je dejstvo, da se 

velika večina študij osredotoča na merjenje relativno kratkotrajnih učinkov čuječnostne prakse 

neposredno po prenehanju izvajanja programa, torej v večini primerov po osmih tednih 

prakticiranja čuječnosti. To je ob omejenih raziskovalnih sredstvih in v trenutnem znanstvenem 

sistemu, ki raziskovalce nenehno sili k objavi vedno novih publikacij, razumljivo, vendar pa po 

mojem mnenju tak način merjenja ujame le fragment procesov, ki jih lahko sproži prakticiranje 

čuječnosti. Če se spomnimo na zgodovinsko ozadje čuječnostnih praks, ugotovimo, da so v 

tradicionalnih kontekstih ljudje praviloma prakticirali vrsto let, preden so lahko pričakovali 

dejanske, trajne učinke. In čeprav je res, da številne raziskave poročajo tako o psiholoških kot o 

nevroloških spremembah, ki naj bi bile posledica čuječnostnih praks, se mi zdi, da z merjenjem 

(zgolj) tako kratkotrajnih sprememb zgrešijo resnično bistvo in tudi potencial čuječnosti. Morda 

bi lahko trdili, da so, če sodobno znanost zanima trenutno lajšanje trpljenja in ne človekova 

bivanjska preobrazba, tovrstna merjenja več kot dovolj, vendar se sama s tem ne bi strinjala. 

Uspešnost programa – če predpostavimo, da je »uspešnost« čuječnostnega programa sploh 

mogoče meriti – se mi zdi namreč bizarno meriti zgolj v trenutku, ko posameznik uspešno 

zaključi svojo osemtedensko »terapijo«. Tudi če naj bi, kot se to velikokrat omenja, čuječnost 

predstavljala »orodje« za boljše soočanje s težkimi situacijami, se pričakuje, da bo to orodje na 

voljo in funkcionalno še vsaj nekaj časa po udeležbi na tečaju in da bo udeleženec usvojil nove 
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navade ali načine gledanja na svet, ki mu bodo omogočali lajšati trpljenje – pa čeprav zgolj lastno 

– na dolgi rok. Gotovo je večini znan pregovor: »Daj človeku ribo in nahranil ga boš za en dan. 

Nauči ga ribariti in nahranil ga boš za celo življenje.« Tako se pojavi vprašanje: kakšen je 

pravzaprav učinek sodobnih čuječnostnih tečajev? Ali človeku res pomagajo pri odpravljanju 

trpljenja ali slednjega le začasno ublažijo? Več longitudinalnih študij bi verjetno lahko vsaj delno 

pomagalo osvetliti tega in podobne probleme. 

Razvoj vrednot in njihovo poosebljanje (torej privzemanje vrednot za svoje do te mere, da 

v skladu z njimi tudi živimo) je le redko nekaj, kar se zgodi čez noč. Spomnimo se, da je v edini 

študiji, ki je etično komponento čuječnosti opazovala bolj longitudinalno, do sprememb v 

moralnem odločanju pri udeležencih prišlo šele v času dveh mesecev po zaključku programa, kar 

govori v prid trditvi, da so etične vrednote nekaj, kar se razvija postopoma, kot posledica 

dolgotrajnejše vadbe (Shapiro et al., 2013). Vendar pa bi bilo, kot omenijo tudi avtorji dotične 

študije, za bolj poglobljene ugotovitve udeležence verjetno potrebno spremljati dalj časa, meritve 

pa ponoviti npr. leto ali več po opravljenem tečaju, še najbolje v kombinaciji s kakim vedenjskim 

preizkusom ali kvalitativno analizo posameznikovega doživljanja. Na ta način bi bilo možno bolj 

neposredno opazovati morebitne spremembe v posameznikovem odnosu do sveta ter s tem 

povezanim doživljanjem in (etičnim) ravnanjem.  

 

5.2  Na kakšen način bi postavitev čuječnosti v etični okvir vplivala na njeno 

delovanje? 
 

Kot smo ugotovili, je raziskovanje odnosa med čuječnostnimi praksami in etiko še v povojih in 

najverjetneje bo preteklo še kar nekaj časa, preden bo izvedenih dovolj kvalitetnih raziskav, na 

podlagi katerih bo mogoče sklepati o dolgotrajnih učinkih čuječnostne vadbe na posameznikovo 

moralno odločanje. Vendar pa to ne pomeni, da lahko v vmesnem času preprosto preslišimo 

kritike, ki na podlagi zgodovinskih in filozofskih argumentov svarijo pred pretirano 

dekontekstualizacijo čuječnosti, saj – kot je v svojem etičnem manifestu zapisal Hans Küng – 

etika ne sme biti le krizna refleksija, temveč bi morala služiti krizni preventivi (Küng, 2008, str. 

45). Namesto ignoriranja oz. zamejevanja zgolj na razprave o tem, ali je etika v sodobnih praksah 

prisotna implicitno, eksplicitno ali sploh ne, bi bilo tako bolje pogledati, ali etična komponenta za 

sodobno čuječnost res predstavlja zgolj nepotreben in potencialno problematičen privesek ali pa 

bi njeno vključevanje v prakso lahko pripeljalo do boljšega konceptualnega razumevanja in 

morda tudi bolj trajnostnih rezultatov. Kot se je izrazil Lindahl, ki je sam sicer dokaj skeptičen do 

poskusov preoblikovanja sodobne čuječnosti v luči tradicionalne etične prakse: če naj sekularni 

čuječnostni programi začnejo vključevati elemente iz budistične prakse, ki so bili doslej odsotni, 

bodo morali njihovo uporabo najprej tudi znanstveno utemeljiti in nato empirično dokazati, v 

kakšnem smislu bi lahko bili koristni (Lindahl, 2015). 

Seveda je zelo težko, če ne nemogoče natančno predvideti, kakšne bi bile posledice bolj 

etično obarvanega kultiviranja čuječnosti – empiričnih dokazov pač ni mogoče pridobiti, dokler 

tovrstna praksa ni izoblikovana. Vendar pa lahko na podlagi obstoječih študij, izvedenih na bolj 

etično naravnanih praksah, predvidimo vsaj nekatere učinke. Učinkovitost teh praks je, kot bilo 

omenjeno v prejšnjem poglavju, primerljiva z učinkovitostjo tako pogosto opevane MBSR. In 

čeprav so prve mnogo manj raziskane, so se do sedaj izkazale kot uspešne tako pri lajšanju stresa 

kot z njim povezanih psihičnih in fizičnih težav (npr. Shapiro et al., 2008; Jazaieri et al. 2013). 

Kako bi torej vključevanje etične komponente spremenilo vplive prakse? 
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Etično uokvirjanje prakse bi po mojem mnenju vplive prakticiranja čuječnosti spremenilo 

po več različnih poteh, in sicer na podlagi različnih soudeleženih procesov. Med verjetnimi 

spremembami se mi še posebej prominentne zdijo naslednje tri: (1) spremembe, ki nastopijo na 

podlagi spodbujanja sočutnega ravnanja, (2) spremembe, ki nastopijo zaradi dodajanja 

spiritualne (eksistencialne) dimenzije, in (3) spremembe, do katerih privede sámo postavljanje 

referenčnega konceptualnega okvira. V nadaljevanju se bom nekoliko podrobneje posvetila 

vsakemu izmed naštetih faktorjev. 

Teza o povečanem spodbujanju sočutnega ravnanja temelji na predpostavki, da bi etično 

usmerjene prakse težišče vsakega posameznika premaknile s prizadevanja za lastno dobrobit na 

njegovo delovanje v širšem družbenem kontekstu. »Namen« prakse tako ne bi bil več (zgolj) 

zmanjševanje stresa in osebni spokoj, temveč razumevanja tega, da so do enake, pravične 

obravnave upravičena vsa živa bitja. Medtem ko sodobne čuječnostne prakse spreminjajo odnos, 

ki ga ima posameznik do lastnih misli in doživljanja, bi prestavitev praks v etični okvir vplivala 

na njegov odnos do sveta, med drugim tudi na prevrednotenje tega odnosa v duhu sprejetih 

etičnih vrednot. Kot so omenili nekateri avtorji (npr. Purser, 2015a; Singer & Klimecki, 2014), bi 

tovrstni premik pomenil povečano nagnjenje k prosocialnemu delovanju, in sicer tudi v primerih, 

ko bi takšno delovanje bilo v nasprotju z etičnimi standardi sodobne družbe. 

Sočutje, s katerim sta etičnost in moralnost skoraj neizogibno povezani, predstavlja 

močno notranjo motivacijo, da bi olajšali ne le svoje, temveč tudi trpljenje drugih bitij. Menim, 

da bi do največjih sprememb ob ponovni rekontekstualizaciji prakse prišlo ravno na tem področju 

– posamezniki bi okrepili svojo sočutnost in nagnjenje k altruističnemu ravnanju. 

Čeprav imajo lahko zelo različne meditativne prakse zelo podobne vplive na določene 

mentalne funkcije (npr. na zmožnost osredotočanja, zavedanje misli, čustveno regulacijo itd.), so 

drugi vidiki bolj občutljivi na sámo usmerjenost oz. cilj vadbe (Kok & Singer, 2017; Lutz, 2008). 

Sočutje naj bi tako bilo eden izmed dejavnikov, ki je izrazito odvisen od specifične naravnanosti 

in se mnogo zanesljiveje razvija, če ga gojimo načrtno. Že eksperimenti Daniela Batsona, avtorja 

hipoteze »empatije in altruizma« (ang. empathy-altruism hypothesis), so pokazali, da lahko 

sočutnost posameznika povečamo tako, da mu eksplicitno ukažemo, naj se vživi v prizadeto 

osebo in ji želi dobro, s treningom pa se tovrstna občutja okrepijo in ponotranjijo (Singer & 

Klimecki, 2014). Tu lahko potegnemo vzporednico s prakticiranjem praks sočutja znotraj 

budistične tradicije, kot sta na primer meditacija ljubeče naklonjenosti in meditacija sočutja. 

Maloštevilne študije, ki so primerjale učinke tovrstne meditacije z (med drugim) čuječnostno 

meditacijo, so pokazale, da le prva povzroči spremembe v delih možganov, odgovornih za 

altruistično ravnanje (ReSource project; Singer et al., 2016), poleg tega pa v primerjavi s slednjo 

v veliko večji meri spodbuja na druge usmerjene misli (Kok & Singer, 2017). Čeprav nam 

pomanjkanje empiričnih dokazov onemogoča trdne zaključke, se torej zdi, da je tudi usmerjenost 

vadbe tista, ki pomembno določa, v kolikšni meri bo posameznik hkrati z vadbo razvijal tudi bolj 

sočuten odnos do sočloveka. Etična naravnanost prakse bi v tem primeru bolj spontano privedla 

tudi do bolj sočutnega ravnanja. 

Razvoj sočutja se mi v globalnem smislu definitivno zdi cilj, h kateremu bi bilo vredno 

stremeti – če bi bili vsi udeleženi pripravljeni z resničnim sočutjem pogledati na preostale akterje, 

bi se verjetno številni svetovni problemi in konflikti nenadoma pokazali v popolnoma novi luči. 

Vendar pa niso vsi mnenja, da je sočutje čustvo, na podlagi katerega bi lahko gradili uspešno 

družbo, in številni socialni teoretiki ga vidijo kot nasprotnega individualnemu uspehu (Goetz, 

2011). Kant je denimo zapisal: »Sočutje je lepo in  prijazno; kaže namreč dobrotljivo zanimanje 

za ostale ljudi … a ta dobrodušna strast je vseeno šibka in vedno slepa« (Kant, 1960, str. 58).  
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Če se torej vrnem nazaj k vprašanju, kakšne so prednosti bolj etične prakse, je nujno 

pokazati, kako lahko sočutje in na njem temelječe meditativne prakse koristijo njeni 

»učinkovitosti« tudi v bolj individualnem smislu. 

Na Zahodu je pogosto prisotno prepričanje, da mora človek izbirati med svojo srečo in 

srečo drugih – da svoje zadovoljstvo žrtvuje v dobro drugih ljudi. Ta koncept je budističnemu 

nauku tuj, saj slednji uči, da dobro, sočutno ravnanje prinese prav toliko, če ne več koristi 

tistemu, ki ga izvaja, kot tistemu, ki ga prejema. V prid tej tezi govorijo tudi sodobne znanstvene 

raziskave, ki so raziskovale vplive empatične skrbi – občutja, ki je v psihologiji najboljši 

približek sočutja. Raziskave Batsona in Omota ter njunih raziskovalnih skupin (za pregled glej 

Batson & Shaw, 1991 in Omoto, Malsch & Barazza, 2009) so denimo pokazale, da občutje 

empatične skrbi pozitivno vpliva na posameznikovo blagostanje na podlagi spodbujanja k 

altruističnemu ravnanju – skrbi za druge brez pričakovanja neke osebne koristi. Altruistično, 

nepridobitniško delovanje, prostovoljstvo in skrb za druge so različne raziskave doslej povezale z 

izboljšanjem zdravstvenega stanja, povečanim subjektivnim zadovoljstvom in dolgoživostjo 

(pregled v Post, 2005). V pregledu študij na to temo Oman (2007) izpostavlja, da naj bi do 

najizrazitejših pozitivnih učinkov prišlo v primerih, ko posameznik hkrati prakticira etično 

usmerjene prakse, na podlagi katerih si izoblikuje notranje vire moči in motivacije za vzdrževanje 

altruistične drže tudi v težkih življenjskih situacijah. 

Dosedanje raziskave poleg tega nakazujejo, da prakse, temelječe na sočutju, privedejo do 

dolgotrajnejših rezultatov kot prakse, ki se osredotočajo zgolj na gojenje pozornosti in 

opazovanja (May, Weyker, Spengel, Finkler & Hendrix, 2014; Fredrickson et al., 2008). Do tega 

naj bi med drugim prišlo, ker na sočutju temelječe prakse v večji meri privedejo do povečanja 

pozitivnega afekta, ponavljajoča izkušnja pozitivnih čustev pa naj bi posamezniku čez čas 

omogočila, da tovrstna občutja ponotranji, zaradi česar ta postanejo zanj lažje dostopna tudi po 

prenehanju meditativne vadbe ter kot taka dolgoročno pomembno vplivajo na posameznikovo 

življenje, zdravje in dolgoživost (Fredrickson et al., 2008; Fredrickson, 2008; Kok & Singer, 

2017). Čeprav do povečanja pozitivnega afekta v določeni meri pride tudi pri prakticiranju 

sodobnih čuječnostnih tehnik, rezultati nekaterih nedavnih študij kažejo, da so te spremembe 

manj izrazite kot pri prakticiranju na sočutju temelječih praks. V eni največjih longitudinalnih 

študij zadnjih let, ki so primerjale vplive različnih vrst meditacije (Singer et al. 2016), je bila 

vadba ljubeče naklonjenosti pravzaprav edina praksa, ki je privedla do statistično pomembnih 

sprememb na tem področju. 

Spodbujanje k v druge usmerjenemu ravnanju, ki bi bilo skoraj neizbežno del vsakršne 

etične prakse, lahko, kot smo videli, pomembno vpliva na učinke meditativne vadbe. Še en 

dejavnik, ki ga pri tem ne gre spregledati, pa je po mojem mnenju dodajanje duhovne 

(spiritualne) dimenzije. Pri tem nimam v mislih kakršnekoli religiozne prakse – o težavah, ki bi 

jih koncept duhovne prakse lahko imel v strogo znanstveno orientirani družbi, sem nekoliko že 

spregovorila, vprašanja pa se bom ponovno dotaknila v zaključku –, vendar sem mnenja, da bi 

dodajanje etičnega okvira hkrati pomenilo tudi premik od uporabe vadbe za zgolj simptomatsko 

lajšanje trpljenja k širšemu pogledu nanjo kot na proces duhovnega razvoja posameznika. To 

morda niti ni v neskladju z osnovno idejo sodobnih čuječnostnih programov – kot je omenil 

Kabat-Zinn, namen vzpostavitve MBSR ni bil razviti prakso v smislu, ki je antitetičen 

duhovnosti, temveč prakso, ki želi razvijati oboje: »… delo MBSR naj bi bilo tako sekularno kot 

sveto, in sicer na enak način, kot je sveta Hipokratova prisega ali zaobljuba bodhisattve …« 

(Kabat-Zinn, 2011, str. 301). Številni znanstveniki in terapevti, ki so MBSR ponesli v svet, ne 

delijo te Kabat-Zinnove naravnanosti, zato se zdi, da sodobna čuječnost lovi ravnotežje na 

»nestabilnem robu med duhovnostjo in sekularnostjo« (Harrington & Dunne, 2015, str. 15), prav 
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strah pred izgubo sekularnosti pa je verjetno tisto, kar marsikoga odbija od ponovne, etične 

rekontekstualizacije. Medtem ko se veliko govori o morebitnih posledicah, ki bi jih obravnavanje 

čuječnosti kot etične in spiritualne prakse imelo za njeno aplikacijo, pa se redkeje omenja, da ima 

lahko dodajanje duhovne dimenzije tudi bolj neposreden vpliv na delovanje meditativne vadbe. 

Številne raziskave pričajo, da ima duhovno bogato življenje velik vpliv na 

posameznikovo fizično in psihično zdravje (pregled v Koenig, McCullough & Larson, 2001). 

Povezano naj bi bilo z dolgoživostjo, zmanjšanjem stresa, tesnobe, depresije in kroničnih bolečin 

ter posledičnim povečanjem splošnega zadovoljstva z življenjem (ibid.). 

Tudi meditativne prakse se zelo pogosto povezuje z izboljšavami v posameznikovem 

psihofizičnem počutju. Ker se to zgodi ne glede na to, ali so po naravi sekularne ali bolj duhovno 

usmerjene, se poraja vprašanje, ali bi na podlagi spodbujanja bolj duhovnega življenja res prišlo 

do kakršnihkoli dodatnih sprememb. Zdi se, da je odgovor na to pritrdilen – dosedanje študije 

nakazujejo, da imajo prav meditacije s spiritualnim fokusom največji učinek na posameznikovo 

blagostanje (Wachholtz & Pargament, 2005; Alexander, Rainforth & Gelderloos, 1991). 

Wachholtz in Pargament sta na primer v svojih raziskavah primerjala vplive meditacije, 

usmerjene na duhovne (ne nujno religiozne) vsebine, in meditacije, usmerjene na sekularne 

vsebine. Udeleženci v njuni raziskavi so se tako med meditacijo osredotočali bodisi na eno izmed 

fraz, ki se je ujemala z njihovim duhovnim prepričanjem (npr.: »Bog je ljubezen.« ali »Mati 

zemlja je radost.«), bodisi na nase usmerjeno sekularno trditev (npr.: »Vesel sem.« ali 

»Zadovoljen sem.«). Rezultati so pokazali, da so se meditacije z duhovnim fokusom v primerjavi 

z meditacijami s sekularnim fokusom izkazale kot učinkovitejše pri zmanjševanju migrenskega 

glavobola, anksioznosti, izboljšavi razpoloženja in tolerantnosti na bolečino, privedle pa naj bi 

tudi do večjega splošnega eksistencialnega zadovoljstva (Wachholtz & Pargament, 2005; 

Wachholtz & Pargament, 2008). Avtorja sta mnenja, da je do tega med drugim prišlo predvsem 

zaradi vzpostavljanja »notranjih duhovnih virov«, na katere se lahko posameznik v primerih 

stresa in bolečine opre in mu tako olajšajo občutek trpljenja. Podobno kot sem omenila že pri 

komponenti sočutja, posameznik tako dobi »orodje«, referenčno točko, ki je v popolnoma 

neduhovni praksi velikokrat odsotna. 

V duhovno usmerjenih praksah fokus ni nikoli zgolj na posamezniku, temveč je navadno 

širši in usmerjen navzven. Dodan je torej nek zunanji dejavnik, ki ni povezan z občutkom »jaza«. 

To je lahko bodisi splošna etična naravnanost bodisi bolj specifičen fokus na neko sveto besedilo 

ali mantro. Kot predlagata avtorja prej omenjene študije, lahko meditacija z duhovnim fokusom 

privede do občutka večje univerzalne povezanosti in z njim povezanega zmanjšanja občutka jaza 

– ter posledično do tega, da posameznik lastnim težavam pripisuje manjši pomen. 

V luči doslej povedanega se zdi, da bi tako razvoj sočutja kot pridatek spiritualne 

komponente na prakso vplivala na zelo podoben način: na fizičnem in psihičnem nivoju bi 

ojačala njene pozitivne vplive predvsem na podlagi postavljanja referenčnega okvira. 

Ideja okvira bi se lahko komu zdela omejujoča, saj namiguje na nek skupek pravil, znotraj 

katerih se mora človek gibati in ki na ta način kratijo posameznikovo (raziskovalno) svobodo. 

Predvsem v zahodnem svetu je navadno zelo cenjeno, da človek gleda in deluje »izven okvirov«, 

saj naj bi bilo to v nasprotju z avtomatičnim, neustvarjalnim ravnanjem. Vendar pa se lahko 

človek, ki je brez vsakršnih »okvirov«, počuti zelo izgubljenega in v svoji želji po konceptualni 

svobodi zavrže možnost, da bi si na podlagi izkušenj drugih prihranil številna boleča doživetja. 

Predstavljajte si, da dobite v dar zaboj eksotičnega sadja, ki ga niste še nikoli videli, slišali pa ste 

govorice o njegovi okusnosti in zdravilnih lastnostih. Ker ste strasten kuhar in zagovarjate 

ustvarjalno kuhanje brez receptov, se odločite, da ga boste pripravili po svoje. Najprej poskusite 

surovega in za teden dni s prebavnimi motnjami obležite v postelji. Ko ga poskusite skuhati, 



34 
 

postane trd, gumijast in brez okusa. Ob peki v pečici si na njem skoraj polomite zobe. Po 

številnih neuspelih poskusih vam bo morda uspelo odkriti pravi način priprave, morda pa boste 

nazadnje obupali in sadež zavrgli kot neužiten. Koliko muk bi si prihranili, če bi si že na začetku 

pogledali, kako pripravljajo sadež tam, od koder prihaja? To ne pomeni, da ga morate od takrat 

vedno pripravljati na enak način, vendar vam ta lahko služi kot referenca pri nadaljnjem 

eksperimentiranju in osmisli neuspele poskuse. 

Etični okvir v budizmu ne služi razločevanju med tem, kaj je »prav« ali »narobe« samo 

po sebi, na podlagi nekih normativnih moralnih vrednot, temveč nudi smernice za vadbo, ki 

posameznika približuje k ultimativnemu cilju: blagostanju, zmanjšanju trpljenja in uvidu. 

Posameznik lahko seveda meditira, ne da bi se zmenil za ta okvir, vendar pri tem obstaja veliko 

večja možnost, da bo šlo kaj narobe. 

To je torej tisto, na kar merim, ko pravim, da bi lahko sama postavitev referenčnega 

okvira spremenila učinke čuječnostne vadbe. Kot sta to izrazila Teasdale in Chaskalson: 

konceptualni okvir bi praktikantom dal nekakšen zemljevid, na katerega bi se lahko oprli v težkih 

trenutkih, poleg tega pa bi jim omogočil boljše razumevanje razlogov za svoj nemir ter jim dal 

smernice za izboljšavo prakse (Teasdale & Chaskalson, 2011a). Čeprav sekularizirana, se 

čuječnost po mojem mnenju nikoli ne more popolnoma osvoboditi konteksta, iz katerega izhaja, 

in bo kot taka ob rednem prakticiranju skoraj neizbežno pripeljala do večjega zavedanja lastnega 

doživljanja. Vendar pa to pomeni tudi večje zavedanje lastnega trpljenja – trpljenja,  ki ga človek 

z določenimi dejanji lahko nezavedno povečuje. Ob upoštevanju etičnih »predlogov«, bi se 

posamezniki laže izognili ravnanju, ki bi jim povzročalo dodaten nemir, ter bi tako lahko 

poglobili in izboljšali učinke vadbe. To se mi nenazadnje zdi pomembno tudi za znanstvenike, ki 

skušajo s čuječnostjo proučevati doživljanje. Ti praviloma nimajo časa, da bi meditaciji vsak dan 

posvetili ure in ure, zato je njihova praksa bolj sporadična. Če npr. prakticirajo le vsak drugi dan 

po pol ure, je vprašljivo, ali čas, ki ga namenjajo meditaciji, sploh zadošča, da pride do umiritve 

uma. In čeprav je vsekakor res, da lahko z opazovanjem miselnega vrveža pridejo do zanimivih 

odkritij o doživljanju, jim bodo – če jim tega vrveža nikoli ne uspe preiti – določeni aspekti 

doživljajskega sveta, ki bi lahko omogočili globlji uvid v naravo uma, morda ostali nedostopni. 

Poznavanje dejavnikov, ki nemir povečujejo, bi jim lahko pomagalo pri oblikovanju 

življenjskega sloga, ki bi njihov notranji nemir zmanjšal in s tem povečal njihovo zmožnost 

introspekcije. 

Postavitev konceptualnega okvira pa bi lahko ugodno vplivala tudi na soočanje s tako 

imenovanimi »stranskimi učinki« meditativne vadbe, o katerih je v sodobni znanstveni literaturi 

zaenkrat le malo govora. Pri tem imam v mislih pojav strašljivih, velikokrat izjemno neprijetnih 

izkušenj, ki se pojavijo med meditativno vadbo ali kot njena posledica, imenujemo pa jih »temna 

noč duše« (več o tem v Vörös, 2016a). Kljub temu da se tovrstne pojave v tradicionalnih virih 

pogosto omenja, pa jih le stežka umestimo v trenutno dojemanje čuječnosti, ki slednjo pojmujejo 

kot prakso za sproščanje in izboljšavo počutja. Sodobnega praktikanta čuječnosti torej ujamejo 

povsem nepripravljenega – in ker jih v sklopu obstoječe paradigme ne more osmisliti, se z njimi 

mnogo teže sooči. Konceptualni okvir, ki bi omogočal, da teh pojavov ne razumemo nujno kot 

anomalije, temveč kot sestavne dele procesa osebnostnega razvoja, bi posameznika bolje 

pripravil na morebitne zaplete, hkrati pa bi zmanjšal verjetnost, da družba na podlagi »stranskih 

učinkov« čuječnostno prakso začne »demonizirati« in jo odslovi (ibid.). 

Do sedaj sem v tem poglavju govorila o tem, kako bi lahko etično uokvirjanje 

čuječnostnih praks privedlo do močnejših in dolgotrajnejših pozitivnih sprememb na področju 

človekovega blagostanja. Kljub temu pa bi še enkrat poudarila, da bi tako preoblikovana praksa 

verjetno imela za posledico, da posameznikovo blagostanje več ne bi veljalo za ultimativni cilj 
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čuječnostnih praks. Ko se torej vprašamo, kakšne vplive bi utegnilo imeti etično uokvirjanje 

čuječnosti, in nas pri tem ne zanimajo zgolj koristi za posameznika, ampak spremembe nasploh, 

menim, da bi do največjih sprememb najbrž prišlo na osebnostnem nivoju – praksa bi vplivala na 

razvoj posameznikovih etičnih vrednot, kar bi lahko močno spremenilo njegov odnos do sveta in 

posledično njegovo delovanje v njem.   

Tukaj pa se znajdemo v precepu – čeprav je po eni strani težko zanikati, da je delovanje v 

skladu z določenimi vrednotami koristno, saj pripelje do bolj korenitega zmanjševanja trpljenja, 

pa v modernih sekularnih družbah vlada velik odpor do vpeljevanja kakršnegakoli vrednotnega 

sistema v javne institucije. To gre verjetno pripisati dolgoletni prevladi Cerkve in bolečim 

izkušnjam z različnimi totalitarnimi režimi, ki so pogosto na zelo krute načine poskrbeli, da nihče 

ni upal podvomiti in ravnati v nasprotju z njihovim sistemom vrednot (Küng, 2008; Bush, 2011). 

Iz velikega trpljenja, ki je spremljalo vsiljevanje vrednot v takšnih režimih, se je v sodobnem 

(zahodnem) svetu rodilo prepričanje, da mora biti posamezniku pri izbiri vere in vrednot dana 

popolna svoboda: vsakršno vpeljevanje vrednostnega sistema je bilo dojeto kot potencialna 

grožnja tej svobodi. S tega vidika so tudi prakse, ki bi vplivale na spreminjanje posameznikovih 

vrednot, po mnenju nekaterih pogojno etično sporne. Je torej vsem morebitnim prednostim 

navkljub vendarle bolje ostati vrednotno nevtralen?  

Že prej smo izpostavili, da na področju vrednot ni mogoče govoriti o nevtralnosti – če 

praksa ne spodbuja razvoja specifičnih vrednot, pasivno utrjuje že sprejete vrednote družbe, v 

kateri živi praktikant. Svoboda na področju izbire vrednot je tako velikokrat zgolj iluzija, splošno 

sprejete vrednote v večini zahodnih družb pa namesto kot na občem dobrem največkrat temeljijo 

na kapitalu elite. Sama se torej močno strinjam s Küngom, ki je zapisal, da čeprav so  »… v 

moderni državi jamstva za svobodo vesti in vere nujna, [ta] ne morejo nadomestiti vrednot, 

prepričanj in norm, ki veljajo za vse ljudi, ne glede na njihov družbeni položaj, spol, barvo kože, 

jezik in vero« (Küng, 2008, str. 7). 

Na kakšen način torej predstaviti vpeljevanje bolj etične prakse v svetu, ki se boji 

vsiljevanja vrednot, pri tem pa ohraniti posameznikovo pravico do svobodnega odločanja? V 

naslednji točki se bom posvetila temu vprašanju. 

 

5.3 Kako bi lahko tovrstne okvire uporabili v sodobni družbi? 
 

Če bi želeli poiskati iztočnico, ki je skupna domala vsem avtorjem, ki se ukvarjajo s problematiko 

vpeljevanja etike v sodobne čuječnostne prakse, je to zagotovo prepričanje, da bi moralo biti to 

uokvirjanje skrbno premišljeno in prilagojeno sodobnim razmeram. Nekritična preslikava 

tradicionalnega budističnega okvira v kontekst moderne družbe bi verjetno namesto večjega 

zavedanja etičnega pomena prakse v ljudeh vzbudila odpor in privedla do tega, da bi jo zaradi 

nerazumevanja označili kot šarlatansko in »newageevsko«. Kot taka pa bi čuječnostna praksa 

hitro izgubila na kredibilnosti in postala neprimerna za uporabo v številnih kontekstih, v katerih 

se sedaj izvaja (npr. zdravstvo, izobraževanje itd.). Poleg tega ne moremo mimo dejstva, da je 

koncept čuječnosti v tradicionalnih budističnih praksah vpet v kompleksen okvir budistične 

psihologije in filozofije, ki je v zahodni kulturi vzgojenemu posamezniku vse preveč tuj, da bi ga 

zmogel v sklopu osemtedenskega tečaja res dokraja razumeti – ali celo privzeti za svojega. 

Pri vpeljevanju čuječnostne vadbe v zahodni svet je torej nekaj prilagajanja neizbežno. Pri 

tem pa se mi za doseganje dolgoročno plodnih rezultatov zdi pomembno tudi upoštevanje 

raznolikosti kontekstov, v katerih se izvaja čuječnostna praksa na Zahodu. Čeprav smo že veliko 

povedali o nevarnostih, ki jih prinaša pretirano prilagajanje vadbe (npr. poudarek na goli 



36 
 

pozornosti in čustvenem distanciranju pri vpeljevanju čuječnostne vadbe v vojsko), sem mnenja, 

da bi le stežka postavili en sam okvir, ki bi bil sprejemljiv za vse različne okoliščine, v katerih se 

prakticira na čuječnosti temelječa meditativna praksa. Če želimo ohraniti nedogmatični pristop, 

se mi zdi nujna določena mera fleksibilnosti in odprtosti, ki bi posamezniku dopustila, da s 

prakso naslovi vprašanja in težave, ki jih sam doživlja kot osebno najrelevantnejša. Namesto 

enega samega etičnega okvira bi bilo zato, kot je omenil že Vörös (2016), ustrezneje razmisliti o 

možnosti postavljanja več okvirov, ki pa bi se še vedno trudili ohraniti osnovni namen vadbe, 

torej prenehanje trpljenja v več kot zgolj kratkotrajnem, individualnem smislu. Tovrstni okviri bi 

v primerjavi z dosedanjim uokvirjanjem čuječnosti kot terapevtskega sredstva kot skupni 

imenovalec imeli spoznanje o univerzalni, planetarni povezanosti med posameznikom, planetom 

in vsemi živimi bitji ter vplivi, ki jih ima posledično posameznikov odnos do sebe in sveta na 

njegovo počutje. Čuječnost bi bila tako predstavljena kot pot k osebnostni preobrazbi 

posameznika skozi spodbujanje njegove notranje in zunanje ubranosti.  

Eden izmed načinov, na katerega bi to lahko dosegli, je vpeljevanje – morda v ustrezni 

interpretativni preobleki – nekaterih pojmov in razlag iz budistične filozofije. En tak primer je 

denimo večplastno pojmovanje trpljenja. Raziskovanje trpljenja, ki je na Zahodu še v povojih, 

zaseda v budistični filozofiji in praksi osrednje mesto, kot táko pa je tam tudi mnogo bolje 

razčlenjeno in obrazloženo. Težko bi trdili, da se doživljajsko-eksistencialni aspekti trpljenja 

(vsaj na njegovi najgloblji ravni) razlikujejo glede na to, kje na svetu živimo – čeprav, kolikor 

vem, ne obstajajo raziskave, ki bi to potrdile, se zdi verjetneje, da se razlikuje predvsem naše 

razumevanje, na podlagi katerega doživljanje trpljenja interpretiramo in nato sprejemamo 

nadaljnje odločitve. Sodobna predstavitev čuječnosti ravno zaradi svoje želje po nevtralnosti in 

odmiku od izvornega okvira včasih težko ponudi odgovore, ki bi posamezniku olajšali 

razumevanje notranjih procesov, ki so posledica vadbe. Zato se mi zdi smiselno upoštevati 

doprinos, ki bi ga lahko imela znanje vzhodnih kultur in njihova orientiranost k bolj 

poglobljenemu razumevanju uma in notranjega sveta.  

Mnoge razlage iz budistične filozofije razlagam sodobne zahodne znanosti ne 

nasprotujejo, zato bi jih prav tako lahko uporabili znotraj okvirov, ki so za slednjo 

sprejemljivejši. Vörös (2016) tako na primer predlaga, da bi bila čuječnostna praksa lahko 

predstavljena znotraj eksistencialnega okvira iskanja bivanjskega smisla. 

Poleg razlage določenih konceptov, ki bi praksi dodale etično razsežnost, pa Amaro 

(2015) predlaga tudi eksplicitno uvajanje k etičnemu ravnanju usmerjenih navodil za prakso, ki bi 

bila predstavljena predvsem v obliki predlogov za izboljšavo prakse. Posameznik bi se lahko sam 

odločil, ali bo tem navodilom sledil ali ne, ob čemer bi lahko na podlagi lastne izkušnje opazoval, 

kako določena dejanja vplivajo na njegovo notranje doživljanje. 

Gledano z vidika aplikacije bi bil eden izmed načinov, na katerega bi lahko zlagoma 

pripomogli k spreminjanju pogleda na čuječnost ter k njenemu ponovnemu razumevanju kot 

(med drugim) etične prakse, vpeljevanje etičnega kodeksa v organizacije, ki organizirajo 

čuječnostne tečaje. To bi organizatorje tečajev spomnilo na pomembnost etično odgovornega 

podajanja znanja, hkrati pa bi tudi posameznikom, ki bi se odločili za udeležbo na tečaju, prakso 

predstavilo v drugačni luči in jih usmerilo k bolj etično odgovornemu ravnanju v odnosu do sebe 

in drugih. Seveda bi bilo pri postavljanju takšnega etičnega kodeksa ključno, da bi bil oblikovan 

na način, ki ne bi spominjal na skupek religioznih pravil, temveč bi temeljil predvsem na 

elementih, ki jih kultura zahodnega sveta načeloma sprejema, a so velikokrat pozabljeni ali 

spregledani: na primer upoštevanje enakovrednosti vseh ljudi in z njim povezano spoštovanje 

človekovih pravic ter odgovornost do okolja, v katerem živimo. 



37 
 

Kljub kritikam, ki nasprotujejo takemu eksplicitnemu vpeljevanju etike v čuječnostne 

prakse (npr. Cullen, 2011), pa vpeljevanje etičnega kodeksa na različna sekularna področja, kot 

so npr. medicina in izobraževanje, še zdaleč ni nekaj novega – od ljudi, ki delujejo znotraj t. i. 

»poklicev pomoči« (ang. helping professions; npr. zdravniki in psihoterapevti), se običajno 

zahteva, da bodo sledili svojemu poklicnemu etičnemu kodeksu. Zato je pravzaprav 

presenetljivo, da zaenkrat ne obstaja noben etični kodeks, ki bi mu sledili učitelji čuječnosti. 

Posamezne čuječnostne organizacije, predvsem v tujini, sicer nudijo »smernice za dobro 

poučevanje na čuječnosti temelječih programov« (ang. Good practice guidelines for teaching 

mindfulness-based courses), v katerih pa se etične odgovornosti skoraj ne dotaknejo. Glede na to, 

da lahko prakticiranje čuječnosti korenito in dolgoročno vpliva na posameznikovo življenje, 

nosijo izvajalci programov tudi družbeno odgovornost, zato bi bilo nujno, da so pozorni na 

organizacijske, finančne, okoljske ali politične pritiske in situacije, ki bi lahko vodile k zlorabi 

njihovega vpliva. Uporaba etičnega kodeksa bi jim lahko bila v pomoč pri sprejemanju 

občutljivih odločitev, prav tako pa bi omogočila morebitne pritožbe in sankcije v primeru zlorab. 

Eno izmed pravil v sklopu tovrstnega etičnega kodeksa pa bi po mojem mnenju nujno 

moralo biti tudi to, da se s kodeksom seznani in ga – vsaj za časa prakticiranja čuječnosti – 

sprejme tudi vsak posameznik, ki se želi udeležiti tovrstnega tečaja. Seveda je nerealistično – in 

verjetno tudi etično sporno – pričakovati, da bi bilo mogoče posameznikovo etično ali neetično 

ravnanje nadzorovati izven prostora za organizirano prakso, vendar pa bi verjetno že samo 

dejstvo, da etični kodeks obstaja, posameznika opomnilo na etično dimenzijo prakse, ki presega 

zgolj njeno terapevtsko funkcijo. 

Poleg eksplicitnega uvajanja etike v čuječnostne prakse, bodisi v obliki etičnih navodil in 

predlogov bodisi preko navezav na eksistencialna vprašanja, pa bi prakso čuječnosti lahko 

ponovno etično rekontekstualizirali tudi s pomočjo vpeljevanja vaj, ki spodbujajo sočutno in v 

druge usmerjeno življenjsko držo ter tako po implicitni poti pomagajo posamezniku, da 

zavedanje in pozornost, ki ju razvija praksa čuječnosti, uporabi za bolj etično zavedno delovanje 

v svetu. 

Nekaj tovrstnih praks, kot je denimo že omenjeno in iz budistične tradicije vzeto gojenje 

ljubeče naklonjenosti in sočutja, je v manjši meri že postalo del sodobnih čuječnostnih 

programov, vendar pa so tovrstne prakse kljub temu običajno izrinjene na periferijo, tako da 

posameznik le stežka opazi njihovo pomembnost ali se odloči za njihovo redno prakticiranje. 

Glede na to, da – kot je bilo predstavljeno v prejšnjem poglavju – koristnost teh na sočutju 

temelječih vaj potrjujejo tudi znanstvene študije, bi bilo verjetno smiselno razmisliti o tem, kako 

bi jih lahko v večji meri vpletli v učni postopek sodobnih na čuječnosti temelječih praks, in sicer 

ne zgolj kot mimogrede omenjeni dodatek, temveč kot eno izmed ključnih vaj, ki bi jo lahko 

enakovredno postavili ob bok ostalim meditacijam, ki se izvajajo v sklopu programa, kot sta 

osredotočanje na dih in odprto opazovanje občutij in doživljanja. 

Čeprav tovrstne vaje nimajo nobenega religioznega pridiha, pa se mi zdi, da je za njihovo 

prakticiranje potrebna določena mera odprtosti: številnim posameznikom, ki se z njimi srečajo 

prvikrat, je ob opisanem načinu vizualizacije neprijetno, saj jim je takšno odpiranje k sočloveku 

tuje. Ravno zaradi tega se mi zdi še posebej pomembno, da bi hkrati z izrazitejšim vpeljevanjem 

teh vaj v različne segmente družbenega življenja udeležence programov seznanili tudi z 

znanstvenimi raziskavami, ki potrjujejo njihovo učinkovitost, in mehanizmi, po katerih naj bi 

delovale. Kognitivna znanost bi lahko v tem oziru igrala zelo pomembno vlogo, saj bi etični 

komponenti dala empirično kredibilnost in na ta način ublažila ali celo odpravila odpor, ki ga 

čutijo nekateri posamezniki ob soočenju z zanje nenavadnimi praksami.  
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Na področjih, kjer bi te specifične vaje vseeno težje vpeljevali ali pa bi kljub vsemu 

naletele na odpor, bi bilo vredno razmisliti o uvedbi prilagojenih vaj za prevzemanje perspektive 

druge osebe, ki pa bi kot osnovo vseeno imele sočutje, prepoznavanje enakovrednosti vseh živih 

bitij in željo po lajšanju njihovega trpljenja. 

 

6 Omejitve in pomanjkljivosti 
 

Pisanja tega  dela sem se lotila z namenom, da bi osvetlila odnos med sodobnimi čuječnostnimi 

praksami in etiko. Raziskovalni problem se je kmalu izkazal za mnogo obsežnejšega in 

kompleksnejšega, kot sem pričakovala, zato bi na tem mestu rada omenila nekatere 

pomanjkljivosti in omejitve pričujoče raziskave.  

Zaradi želje po čim bolj interdisciplinarni predstavitvi problema, čim večji berljivosti in 

obvladljivemu obsegu sem bila nemalokrat prisiljena določene aspekte zelo poenostaviti. V 

prvem poglavju sem tako izpustila podroben opis geneze in uveljavljanja čuječnostne prakse na 

Zahodu, prav tako pa sem v le zelo splošnih potezah orisala njeno mesto v tradicionalnih 

vzhodnih praksah – budistični filozofski sistem in njihova psihologija sta namreč mnogo 

kompleksnejši, kot je prikazano v tem delu. Pri analizi debate o implicitnem vsebovanju etike v 

čuječnosti prav tako še zdaleč nisem predstavila vseh argumentov za in proti, temveč sem se 

osredotočila le na najpogostejše. Vsakemu argumentu z ene strani sledi namreč po mojih 

izkušnjah protiargument z nasprotne strani, zato bi tej argumetativni verigi le stežka prišla do 

konca. 

Čeprav sem se trudila, da bi v svojo analizo vključila vse dosedanje empirične študije, ki 

se ukvarjajo z odnosom med čuječnostjo in moralnim vedenjem, dopuščam možnost, da so se v 

času med pisanjem in oddajo tega dokumenta pojavile nove raziskave, ki niso vključene v mojo 

analizo; prav tako se zavedam, da so morda moje odločitve o tem, katere raziskave sem vključila 

v metaanalizo – kot na primer odločitev o vključitvi raziskav, ki raziskujejo razvoj sočutja – 

vplivale na dobljene rezultate. 

Nenazadnje je na potek razprave najverjetneje vplivala tudi moja raziskovalna 

usmerjenost. Kljub temu da sem skušala na raziskovalni problem pogledati kar se da 

nepristransko, sem k raziskavi pristopila zaradi intuicije, da obstaja nekaj, kar bi bilo v odnosu 

sodobnih čuječnostnih praks do etike potrebno spremeniti. Medtem ko mi je ta začetna 

predpostavka vsekakor predstavljala motivacijo za poglobitev v posamezne argumente in iskanje 

možnih kompromisov, pa menim, da nikakor ni omejila moje odprtosti pri raziskovanju. Ob 

zaključku pisanja sem tako, ne glede na vse, mnogo bolj optimistična glede potenciala 

čuječnostnih praks, kot sem bila ob začetku svoje raziskovalne poti. 

 

7 Zaključek 
 

Zakaj naj človek dela dobro in ne zla? Zakaj ni človek 'onkraj dobrega in zla'?   

(F. Nietzsche; v Kung, 2008, str. 60) 

 

Empirično znanost običajno zanimajo dejstva in razlage – kako je zgrajeno vesolje, kakšni so 

zakoni, po katerih deluje? Eksistencialna vprašanja o poslednjem smislu in moralni vrednosti 

prepušča religiji in filozofiji. Tako so tudi v kognitivni znanosti razprave o etiki nemalokrat 

prepuščene filozofom ali omejene na delovanje etičnih komisij. Zato najbrž ne preseneča, da je 

kognitivno znanost ob prvem stiku s čuječnostnimi praksami zanimal predvsem njihov vpliv na 
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posameznikove kognitivne sposobnosti, ni pa se kaj prida ukvarjala s širšim etičnim in 

soteriološkim sistemom, iz katerega ta praksa izhaja. 

 Vprašanje o prepletenosti tradicionalne čuječnosti s posameznikovo etično naravnanostjo 

je pritegnilo pozornost širše znanstvene publike šele s pojavom vedno bolj razgrete debate – ki so 

jo največkrat podžgali prav filozofi ali strokovnjaki za zgodnji budizem – katere udeleženci so 

bodisi trdili, da je etična komponenta v zahodni »interpretaciji« čuječnosti popolnoma odsotna, 

bodisi da je v njej prisotna le implicitno. 

Eden od glavnih vzgibov, ki bi po mojem mnenju moral poganjati znanost, je radovednost 

– želja po tem, da bi svet in naravne pojave čim bolje razumeli. Tudi če za trenutek pozabimo 

(vse prej kot zanemarljiv) argument kritikov sodobne čuječnosti, ki svari pred morebitnimi 

negativnimi posledicami »etično nevtralne« prakse, bi znanstveniki, če si čuječnost res želijo 

razumeti, morali skušati karseda nepristransko ugotoviti, kateri dejavniki dejansko sodelujejo in 

vplivajo na učinkovitost sodobnih čuječnostnih praks. Čeprav se morda zdi, da so določeni 

okviri, v katerih se je izvorno razvila čuječnostna praksa, nezdružljivi z zahodnoznanstvenim 

razumevanjem uma, sem mnenja, da bi si lahko znanost svoja obzorja kvečjemu razširila, če bi si 

drznila brez predsodkov proučiti prvotne okvire čuječnosti – in sicer ne glede na to, iz katere 

kulture izhajajo. Ignoriranje vloge etične komponente v prid ostalim, v trenutni znanstveni 

paradigmi lažje merljivim platem čuječnosti zato po mojem mnenju predstavlja oviro, ki otežuje 

resnično razumevanje fenomena in njegovih učinkov. 

V svojem delu sem ob raziskovanju odnosa med etiko in sodobnimi čuječnostnimi 

praksami med drugim skušala najti odgovore na dve temeljni vprašanji: prvo je, ali je element 

etičnosti v taki ali drugačni obliki prisoten v sodobnih čuječnostnih praksah; in drugo, zakaj bi 

bilo to sploh pomembno – tako s širšega, univerzalnega vidika kot specifično z vidika nadaljnjega 

raziskovanja v kognitivni znanosti. 

V odgovor na prvo vprašanje je teoretična analiza pokazala, da se etična usmerjenost v 

sodobnih praksah le redko omenja in je v učnih načrtih zahodnih čuječnostnih programov v veliki 

meri odsotna. Kljub vsemu pa trditve nekaterih pionirjev čuječnosti na Zahodu kažejo, da si niso 

prizadevali za popolno etično nevtralnost, saj vztrajajo pri tem, da naj bi praksa etično ravnanje 

spodbujala implicitno. Do odgovorov na vprašanje, ali je temu res tako, bi nam s pomočjo skrbno 

načrtovanih empiričnih raziskav lahko pomagala priti kognitivna znanost, a so te, kot smo videli, 

zaenkrat še v povojih. Maloštevilne študije, ki so vzele pod drobnogled vpliv, ki ga ima vadba na 

posameznikovo etično ravnanje, si med seboj nemalokrat nasprotujejo, raziskovanje, ali je za 

premik k bolj etičnemu ravnanju dovolj že sam razvoj čuječnosti, pa še dodatno zaplete dejstvo, 

da je le redko znano, v kolikšni meri je bila etična komponenta že vključena v posameznem 

tečaju. Kot namreč opozarjata Teasdale in Chaskalson (2011a), je med čuječnostnimi programi 

največ t. i. implicitne etike ravno znotraj velikih študij čuječnosti, saj jih običajno vodijo učitelji, 

ki so dobro seznanjeni z budističnimi okviri čuječnosti ali pa so celo sami posvečeni 

budističnemu načinu življenja. Čeprav si želim, da bi lahko na podlagi metaanalize potegnila 

kakšne tehtnejše zaključke, žal menim, da bi glede na maloštevilnost študij kakršnikoli sklepi 

stali na dokaj krhkih temeljih. Prav tako se mi zdi, da prav ta neodločenost kaže na delikatnost 

raziskovane teme in nujnost teoretsko in konceptualno bolje zastavljenih raziskav: če želimo 

zares priti do dna argumentu o implicitni vsebnosti etike v sodobnih čuječnostnih vadbah, so 

nujno potrebne nove, specifičnemu raziskovalnemu vprašanju prilagojene raziskave – kot tudi 

nove raziskovalne metode, ki bi omogočile bolj neposredno opazovanje tega težko opredeljivega 

elementa (metode, kot so kvalitativni intervjuji, vedenjske študije in prvoosebne raziskave). 

Poleg tega je pomembno razumeti, da so etičnost in moralne vrednote nekaj, kar se ne razvije čez 

noč – prav tako pa urjenje v njih ne more biti omejeno zgolj na epizode prakticiranja čuječnosti, 
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temveč zajema človekovo vsakodnevno mišljenje in delovanje. Več longitudinalnih študij, ki bi 

opazovale razvoj človekovih vrednot, predvsem pa spremembe v njegovem delovanju tudi po 

zaključku tečaja, bi nam morda lahko pomagalo izogniti se prehitrim interpretacijam in oblikovati 

zanesljivejše zaključke. 

Prav tako je boljše poznavanje vloge, ki jo pri učinkovitosti čuječnostne prakse igra etika, 

domala nepogrešljivo, če želimo tovrstne prakse na tak ali drugačen način uporabiti v 

znanstvenem raziskovanju. Šele ko bomo bolje razumeli, kaj »čuječnost« je in po kakšnih 

mehanizmih posamezne prakse delujejo, nam bodo lahko različne vrste meditacije služile tudi za 

boljše razumevanje soudeleženih nevroloških struktur in kognitivnih procesov. 

Čeprav je lahko odnos sodobne čuječnosti in etike zanimiv s povsem 

znanstvenoraziskovalnega vidika, pa se o njem največkrat razpravlja predvsem zaradi morebitnih 

negativnih posledic, do katerih bi lahko privedla neetična praksa. Naj se torej vrnem k vprašanju, 

s katerim sem začela: »Zakaj bi bilo sploh pomembno, ali je sodobna čuječnost etična ali ne, ko 

pa je vendar očitno, da ljudem koristi?« Težko je zanikati pozitivne učinke, ki jih ima čuječnostna 

praksa na posameznika, in verjetno drži, da lahko s pomočjo čuječnostnih vaj posameznik bolje 

krmari skozi stresne situacije, s katerimi se sooča iz dneva v dan. Boljše soočanje s stresom na 

delovnem mestu. Učenci, ki na testih dosegajo boljše rezultate. Povečana učinkovitost. Mar to ni 

dovolj, da bi prakso brez zadržkov lahko označili kot koristno?  

Ob vsesplošnem navdušenju nad bleščečimi in relativno hitrimi rezultati, do katerih naj bi 

pripeljalo prakticiranje čuječnosti, se žal pogosto spregleda dejstvo, da so vse naštete koristi 

pravzaprav namenjene boljši družbeni funkcionalnosti. Morda res pride do začasne ublažitve 

posameznikovega trpljenja – vendar pa, gledano širše, dokler prakse posameznika zgolj 

prilagajajo svetu, skupaj z njegovimi nepravičnostmi in zablodami, njegovo trpljenje zgolj 

začasno blažijo, pri tem pa storijo le malo za zmanjševanje trpljenja v širšem, univerzalnem 

smislu. Vprašanje o tem, zakaj bi to lahko bilo »etično sporno«, je blizu Nietzschejevemu 

vprašanju z začetka poglavja: »Zakaj naj človek dela dobro in ne zlo?« – v odgovor nanj pa bi 

zagovorniki klasične čuječnosti verjetno odvrnili, da je lahko le celostno ravnanje resnična pot za 

dosego trajne osvoboditve od trpljenja. Temu v prid na nek način govorijo tudi dosedanje 

znanstvene raziskave, ki kažejo na to, da bolj etično usmerjene prakse prispevajo k 

dolgotrajnejšemu blagostanju ljudi, ki jih prakticirajo. Razvoj sočutja, dodajanje duhovne 

dimenzije in postavitev etično-eksistencialnega okvira, ki bi posamezniku pomagal razumeti in 

osmisliti namen in učinke prakse, so le nekateri izmed dejavnikov, ki praktikantu omogočijo, da 

se osvobodi pretirano egocentričnega razmišljanja ter začne razumevati resnične razloge za svoj 

notranji nemir.  

»Čuječnost« je v zahodnem svetu nemalokrat pojmovana kot »orodje«. In kot za vsa 

»orodja«  tudi zanjo velja, da so njeni »produkti« odvisni od tega, kako bomo to orodje uporabili, 

in sicer tako na individualnem kot na kolektivnem nivoju. Po mojem mnenju je za to, kaj bo neka 

praksa prinesla – dobro ali zlo, mir ali nemir, več ali manj trpljenja –, odločilnega pomena 

posameznikov namen. 

Seveda bi bilo nemogoče – in glede na znanstveno potrjene pozitivne učinke tudi 

nespametno – poskusiti preprečiti nadaljnje širjenje čuječnostnih praks na Zahod ali med 

določene skupine posameznikov. Odrekanje budističnih naukov komurkoli, najsi gre za vojaka ali 

grabežljivega podjetnika, pa je prav tako v neskladju s temeljnimi načeli budizma. Kot poudarja 

Bodhi (2011), budistični menih ameriškega rodu in izvedenec za budistične tekste, je po 

Buddhovih besedah vsak človek upravičen, da iz njegovih naukov potegne tisto, kar mu pomaga, 

pa čeprav v sekularne namene, če le ravna z dobrim in sočutnim namenom. Kabat-Zinnov namen 

je bil nedvomno dober – po njegovih besedah naj bi čuječnost pripeljal na Zahod s ciljem 
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zmanjševanja trpljenja ter povečanja sočutja in modrosti (Kabat-Zinn, 2001). Ker tradicionalna 

budistična etika temelji na ideji o karmi in reinkarnaciji, ki je zahodni kulturi tuja, bi jo 

znanstvena in laična skupnost v nespremenjeni obliki težko sprejeli, saj bi jo dojemali kot prežeto 

z religijo. Vendar pa etične vrednote in številni ostali koncepti, ki jih srečujemo v tradicionalnih 

čuječnostnih praksah, niso nekaj, kar bi bilo lastno zgolj budistični praksi, temveč jih lahko 

najdemo tudi v številnih drugih religijah in filozofijah, ki so zahodnemu uporabniku bolj domače. 

Kot sem skušala pokazati v svojem delu, etika ni zgolj nepotreben privesek, ki ga lahko brez 

posledic zavržemo, zato bi bilo v luči nedavno sproženih pomislekov in argumentov nujno 

razmisliti o tem, kako bi jo lahko začeli ponovno vključevati v prakso in na ta način poskrbeli, da 

bi ta v najširšem smislu služila svojemu izvornemu namenu – zmanjševanju trpljenja. 

Odločitev za etično prakso je seveda vedno v rokah posameznika, vendar pa menim, da 

odgovornost za posledice, ki jih ima čuječnostna praksa, vsaj deloma stoji tudi na ramenih ljudi 

in organizacij, ki jo promovirajo in širijo: od čuječnostnih tutorjev preko ljudi, ki oblikujejo in 

prilagajajo čuječnostne tečaje, pa vse do znanstvenikov, ki s svojimi raziskavami nedvomno 

močno prispevajo k popularizaciji čuječnosti. V sodobnem času glavno avtoriteto predstavlja 

znanost, »znanstveni dokaz« pa velikokrat velja za najvišjo resnico. Moč znanosti, da določeno 

zadevo postavi v pozornost javnosti, je torej vse prej kot zanemarljiva, in najverjetneje so prav 

znanstveniki tisti, ki lahko s pomočjo raziskovanja bolj etično naravnanih praks ključno 

prispevajo k njihovi splošni sprejetosti. 

Nek japonski mojster zena je nekoč rekel: »Prvih 500 let je najtežjih.« Morda je še 

prezgodaj za ugibanja o tem, kakšen je dolgoročen vpliv, ki ga bo vpeljevanje čuječnostnih praks 

imelo na zahodno kulturo. Vendar pa prav naše sedanje odločitve ključno (so)oblikujejo 

prihodnost, vsa naša dejanja in tudi našo nedejavnost pa spremljajo določene posledice. Zato 

vsekakor menim, da je pomembno resno vzeti pomisleke, ki se pojavljajo skupaj s širjenjem 

priljubljenosti čuječnostnih praks. Popolnoma sekularen, nespiritualen pristop je bil morda nujen 

predpogoj za to, da je čuječnost dosegla tako širok spekter zahodnega prebivalstva. Vendar pa to 

po mojem mnenju še ne pomeni, da je tak pristop optimalen tudi za nadaljnji razvoj čuječnostnih 

praks. Čuječnostne prakse v sebi nosijo ogromen potencial – za raziskovanje do sedaj 

neraziskanih, težje dosegljivih predelov posameznikovega doživljajskega sveta, predvsem pa za 

odkrivanje novih načinov naslavljanja in lajšanja človekovega trpljenja. Trenutno razumevanje 

čuječnosti kot zgolj tehnike za zmanjševanje stresa ali izboljšanje pozornosti po mojem mnenju 

omejuje njen dolgoročni razvoj, strah pred priznavanjem tesne povezanosti med čuječnostjo in 

duhovnim razvojem posameznika pa onemogoča resnično razumevanje posledic, ki jih praksa 

ima.  

Kognitivna znanost je šele pred kratkim začela spoznavati in priznavati unikatno vrednost, 

ki jo lahko imajo čuječnostne prakse v raziskovalnem procesu. Z novimi metodami, npr. uporabo 

čuječnosti v namene fenomenološkega raziskovanja, ki bi se še pred nekaj desetletji 

znanstvenikom zdele popolnoma nesprejemljive, se znanosti odpira možnost, da dobi bogatejše in 

polnejše razumevanje človeške izkušnje. Nespametno bi bilo, da bi zavoljo nelagodja, ki ga 

znanstveniki nemara začutijo ob pojmih, kot sta etični kodeks in vrednostni sistem, skušali 

zajeziti spoznavni doprinos čuječnostnih praks. Morda je čas, da na etiko nehamo gledati kot na 

neprijeten privesek in se raje odpremo za dragocena spoznanja, ki bi nam jih lahko prinesla tako 

obogatena praksa.  
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PRILOGA 1: Budistični model uma – 52 mentalnih faktorjev  

(Povzeto po Agganyani, C.  (n. d.). Survey of the 52 mental factors (cetasikas). Pridobljeno 5. 5. 

2017 s http://www.abhidhamma.com/txt_52_Cetasikas_survey.pdf.) 

Znotraj budizma obstaja več različnih sistemov, ki se med seboj nekoliko razlikujejo po številu in 

definicijah mentalnih faktorjev. Na posamezen model naj bi se, raje kot na popolno avtoriteto, 

gledalo kot na pomagalo za spoznavanje in razumevanje delovanja uma.  

Zavest (citta) in njeni mentalni faktorji (cetasikas) v vsakem trenutku vzniknejo iz stika objekta s 

čutili. 

Poznamo 52 mentalnih faktorjev (cetasikas):  

7 univerzalnih (ki so prisotni v vsakem doživljajskem trenutku)          Nevtralni faktorji,  

6 občasnih (ki so lahko prisotni ali pa ne, posamično ali v skupini)          karmično pogojeni. 

14 necelostnih faktorjev 

25 celostnih (lepih) faktorjev 

 

Vsi celostni/necelostni faktorji se vselej pojavijo v skupini. 

Celostni in necelostni faktorji se med seboj izključujejo (nikoli se ne morejo pojaviti hkrati). 

Nevtralni faktorji se lahko pojavijo bodisi skupaj s celostnimi bodisi z necelostnimi faktorji. 

 

7 UNIVERZALNIH FAKTORJEV (sabbacittasādhārana) 

1. Phassa – stik  

2. Vedanā – občutje  

3. Saññā – zaznava, spomin 

4. Cetanā – motivacija, namen  

5. Ekaggatā – enotočkovnost, koncentracija 

6. Jīvitindriya – vitalnost, živost 

7. Manasikāra – pozornost (na objekt) 

 

6 OBČASNIH ALI SPECIFIČNIH FAKTORJEV (pakinnaka) 

8. Vitakka – začetna misel, začetna uporaba  

9. Vicāra – trajajoča misel, trajajoča uporaba  

10. Adhimokkha – odločenost  

11. Vīriya – trud, energija 

12. Pīti – veselje, zanos 

13. Chanda – želja, pripravljenost 

 

14 NECELOSTNIH MENTALNIH FAKTORJEV (akusala) 

14. Moha – zmota, ignoranca, nevednost 

15. Ahirika – brezsramnost 

16. Anottappa – moralna neustrašnost, brezvestnost, nepremišljenost 

17. Uddhacca – nemir, vznemirjenje 

18. Lobha – pohlep, navezanost  

19. Diṭṭhi – napačen pogled, napačno razumevanje 

20. Māna – domišljavost, ponos, aroganca 

21. Dosa – sovraštvo, odpor, jeza; strah 
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22. Issā – ljubosumje, nevoščljivost 

23. Macchariya – skopost  

24. Kukkucca – zaskrbljenost, obžalovanje  

25. Thīna – lenoba, neprilagodljivost  

26. Middha – zaspanost, utrujenost, otopelost  

27. Vicikicchā – dvom, skeptičnost 

 

25 LEPIH MENTALNIH FAKTORJEV (sobhana ali kusala) 

28. Saddhā – zaupanje 

29. Sati – čuječnost, zavedanje, čista prisotnost  

30. Hiri – moralni občutek sramu   

31. Ottappa – moralni občutek strahu, premišljenost, tankovestnost  

32. Alobha – nenavezanost, radodarnost 

33. Adosa – nesovraštvo; ljubeča prijaznost  

34. Tatramajjhattatā – (umska) uravnoteženost 

35. Kāyapassaddhi – umirjenost (umskih faktorjev) 

36. Cittapassaddhi – umirjenost (zavesti)  

37. Kāyalahutā – lahkotnost (umskih faktorjev) 

38. Cittalahutā – lahkotnost (zavesti)  

39. Kāyamudutā – prožnost, mehkost  (umskih faktorjev) 

40. Cittamudutā – prožnost, mehkost (zavesti) 

41. Kāyakammaññatā – prilagodljivost (umskih faktorjev) 

42. Cittakammaññatā – prilagodljivost (zavesti) 

43. Kāyapāguññatā – poznavanje (umskih faktorjev) 

44. Cittapāguññatā – poznavanje (zavesti) 

45. Kāyujjukatā – pravilnost, poštenost (umskih faktorjev) 

46. Cittujjukatā – pravilnost, poštenost (zavesti) 

47. Sammā vācā – pravilen govor 

48. Sammā kammanta – pravilno delovanje  

49. Sammāājīva – pravilen način življenja 

50. Karuṇā – sočutje 

51. Muditā – sočutna sreča (veseliti se z drugo osebo)  

52. Paññindriya – nezmota, modrost, znanje  

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 


