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Ka¿dy element wszechœwiata znajduje siê w nieustannym stanie wibracji przejawiaj¹cej siê nam jako 
œwiat³o, dŸwiêk i energia. Zmys³y ludzkie postrzegaj¹ jedynie u³amek tego nieskoñczonego pasma 
wibracji, tak wiêc ttrudno jest poj¹æ, i¿ S³owo wsponiane w Biblii jest w rzeczywistoœci ca³oœci¹ 
wibracji le¿¹cej u podstaw wszelkiego stworzenia i wspieraj¹cej je. Poprzez u¿ycie mantry mo¿na 
nastroiæ swoj¹ œwiadomoœæ na zdawanie sobie sprawy z tej ca³kowitoœci. Poprzez wibrowanie w rytmie 
oddechu pewnego szczególnego dŸwiêku, który pozostaje w proporcji z tamtym twórczym dŸwiêkiem, 
albo strumieniem dŸwiêku, mo¿na rozszerzyæ swoj¹ wra¿liwoœæ na ca³e pasmo wibracji. Jest to 
podobne do wydobywania tonu z instrumentu strunowego. Innym s³owy, gdy wibrujecie, wszechœwiat 
wibruje z wami”.

“Shabd” jest strumieniem dŸwiêku lub wibracj¹ rozpuszczaj¹c¹ ego. “Guru” znaczy nauczyciel, który 
was przekszta³ca.Najprostrzym znaczeniem Shabd Guru jest pewien specjalny dŸwiêk, który jest 
nauczycielem.
Sabd Guru to technologia kwantowa dŸwiêku, która poprzez moc NAAD (wibracyjna harmonia) 
bezpoœrednio zmienia nasz¹ œwiadomoœæ. Shabd Guru jest uznawane za ten szczególny strumieñ 
dŸwiêku, który jest Nauczycielem, gdy¿ usuwa on ograniczenia i zniekszta³cenia ego.

Mantra to twórcza projekcja umsy³u poprzez dŸwiêk.
Man znaczy umsy³, Trang oznacza falê lub projekcjê Nauka o mantrze jest oparta na wiedzy o tym, i¿ 
dŸwiêk jest form¹ energii posiadaj¹c¹ strukturê, moc oraz zdefiniowany przewidywalny wp³yw na 
czakry i psychikê cz³owieka.

Mantry s¹ formu³ami zmieniaj¹cymi zgodnie z prawami fizycznymi i metafizycznymi wzorce umys³u i 
chemiê mózgu. Moc mantry tkwi w wibracji jej dŸwiêku. mantry u¿ywane w Kundalini Jodze podnosz¹ 
lub modyfikuj¹ œwiadomoœæ poprzez swe znaczenie i rytmiczne powtarzanie. Korzystne jest ³¹czenie 
mantry z oddechem.

 oznacza to¿samoœæ wybracyjn¹. Stajemy siê tym co wibrujemy.

 oznacza esencjê wszelkeigo dŸwiêku. Jest to wibracyjna harmonia, poprzez któr¹ doœwiadczone 
mo¿e zostaæ to, co Nieskoñczone. Naad joga to nauka oparta na doœwiadczaniu tego, w jaki sposób 
wibracje dŸwiêku oddzia³uj¹ na cia³o, umys³ i ducha poprzez ruch jêzyka, ust oraz zmiany w 
substancjach chemicznych mózgu.                     
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Œpiewanie mantr, czy to bezg³oœne czy na g³os, jest œwiadom¹ metod¹ kontrolowania i nakierowywania 
umys³u. Gdy œpiewamy jak¹œ mantrê, wtedy wybieramy przywo³ywanie pozytywnej mocy zawartej w 
danych poszczególnych sylabach. Czy jest ona nakierowana na pomyœ³noœc, na spokój umys³u, 
zwiêkszenie intuicji czy cokolwiek innego, poprzez œpiewanie mantry wprawiamy w ruch wibracje, 
które bêd¹ odnosiæ skutek. Nie ma w rzeczywistoœci znaczenia czy rozumiemy znaczenie tych 
dŸwiêków, czy nie.

U³o¿enie jêzyka podczas œpiewania lub recytacji mantr pobudza 84 punkty meridianowe na twardnym 
podniebieniu w jamie ustnej. Punkty meridianowe s¹ pobudzane przez ruch ka¿dej czêœci jêzyka. 
Dzia³aj¹ one niczym klawiatura do wprowadzania danych do komputera. Komputerem jest mózg w 
obszarze podwzgórza, który otrzymuje impulsy p³yn¹ce z powtarzania wzorców dŸwiêków w Shabd.
Specjalne wzorce Shabd pobudzaj¹ podwzgórze do zmieniania chemii mózgu. Reguluje to 
funkcjonowanie uk³adu wewn¹trzwydzielniczego oraz metabolizmu, dla kreowania neutralnego 
zrównowa¿onego umys³u oraz dla wzmacniania funkcji immunologicznych.

Celem jest ostateczny stan umys³u zwany “anahat” tj. Nieskoñczony, Niewzruszony dŸwiêk lub wibracja. 
Daje on intuicjê, wewnêtrzn¹ moc oraz zdolnoœæ do ca³kowitego otwarcia siê na swoje przeznaczenie. 

Gdy œpiewacie, na pocz¹tku  jest to czynione œwiadomie i na g³os, póŸniej staje siê mentalne. Gdy rytm 
jest w³aœciwy i gdy koncentrujecie siê na jego pulsie oraz poddajecie siê mu, wtedy wibruje go wasz 
centralny uk³ad nerwowy, a wy jedynie s³uchacie.
Anahat jest tym stanem, w którym wasz uk³ad nerwowy wibruje mantrê bez waszego œwiadomego 
wysi³ku, a ta mantra zestrojona jest z Nieskoñczonym.
Wibrujecie w harmoni z wzorcem przekraczaj¹cym wszystko to, co moglibyœcie wykreowaæ z waszej 
skoñczonej jaŸni lub ego.

W nauce Naad Jogi, s¹ trzy kluczowe sk³adniki, które mog¹ wzmocniæ doœwiadczenie Naad:

RYTM. Najwa¿niejszym elementem jest utrzymanie wyraŸnego, precyzyjnego rytmu. Œciœle utrzymujcie 
dla danej mantry prawid³ow¹ iloœæ taktów. Wiêkszoœæ z mantr Kundalini Jogi jest œpeiwana na 8 
taktów.

PROJEKCJA. Gdy œpiewacie mantrê, wtedy dokonujecie projekcji waszej prany. Projektujcie j¹ na 
zewn¹trz z czystoœci waszej duszy. B¹dŸcie œwiadomi, z której czakry dokonujecie tej projekcji.

WYMOWA. U¿ywajcie prawid³owego nacisku jêzyka na punkty meridianowe. Utrzymujcie w³aœciw¹ 
równowagê i rytm sylab tworz¹cych s³owa.

Co jest rzeczywistym celem œpiewów w medytacji?

By Mantra by³a skuteczna

Co powoduje œpiewanie mantr?
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