
“ Duchowa œcie¿ka jest najbardziej delikatn¹ œcie¿k¹.
Jest to œcie¿ka tych, którzy nie znaj¹ czasu, poniewa¿ duchowa 

œcie¿ka pozwala tobie wyjœæ poza czas i przestrzeñ. 
Kiedy jesteœ poddany czasowi i przestrzeni, stajesz siê szalony. 

Nigdy nie bêdziesz  szczêœliwy poniewa¿ 
ciœnienie czasu i przestrzeni nie pozwoli ci byæ szczêœliwym.

Musisz wyci¹gn¹æ swoj¹ g³owê ponad czas i przestrzeñ.
Dlatego jest niezbêdne by robiæ Sadhnê rano, 

tak ¿e ca³kowicie siebie dostroisz.”
- Yogi Bhajan, 4 maja 1972r.

Kundalini Joga
III Sutra Ery Wodnika:
Kiedy nadejdzie czas na ciebie - zacznij, a ca³e ciœnienie ust¹pi.

www.jogazdrowia.pl

W latach 2013-2017 globalna spo³ecznoœæ Kundalini Jogi pracuje z Piêcioma Sutrami
dla Ery Wodnika. Ka¿dego roku pracujemy z inn¹ mantr¹, która pozwala nam lepiej 
zrozumieæ ka¿d¹ z sutr.

Mantr¹ dla III Sutry jest:

t³umaczenie:
Podtrzymuj¹cy, Wyzwalaj¹cy, Oœwiecaj¹cy, Nieskoñczony
Niszcz¹cy, Tworz¹cy, Bezimienny, Bez pragnieñ

Ta mantra przynosi stabilnoœæ dla pó³kuli mózgu, pracuje z Centrum Serca by rozwin¹æ
wspó³czucie, cierpliwoœæ i tolerancjê, jednocz¹c praktykuj¹cego z Nieskoñczonoœci¹.
Jest znana z usuwania g³êboko zakorzenionych blokad. 
Ta mantra jest znana jako Guru Gaitri Mantra, jest czêœci¹ Jaap Sahib, zbioru
napisanego przez Guru Gobind Singh, 10-tego Guru Sikhów.

Komentarz Yogi Bhajana “ Osiem Askpektów Boga”
z wyk³adu z 9 listopada 1976r.

To jest dŸwiêk, który ka¿dy mo¿e podchwyciæ. To jest osiem aspektów Boga, osiem 
stron boga:
Gobinde Mukande Udare Upare Hariang Kariang Nirname Akame

Mózg ma naturaln¹ zdolnoœæ by automatycznie to podchwyciæ.
Te s³owa istnia³y zanim istnia³ jakikolwiek jêzyk. Po prostu podchwyæ rytm i to wszystko
czego musisz siê nauczyæ. To s¹ tak zwane rytmiczne mantry. Rytmiczne mantry
maj¹ ciê pochwyciæ w Eter. To jest jedyna mantra na œwiecie, która równowa¿y
Eter i Ziemiê.
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Mo¿esz j¹ œpiewaæ w dowolny sposób. Mo¿esz j¹ œpiewaæ prowadz¹c samochód,
jedz¹c, œpi¹c; to nie ma znaczenia.Kiedykolwiek wyrazisz j¹, wszystkie aspekty Boga
bêd¹ z tob¹. Teraz kiedy bêdziesz to robi³, po jakimœ czasie zaczniesz dostrzegaæ
wiele rzeczy. Powiesz coœ i to siê wydarzy; nie martw siê. Po prostu rób to dalej.

¯ycie jest ¿ywym doœwiadczeniem pomiêdzy tym co skoñczone a Nieskoñczonoœci¹.

“Tradycyjnie, tylko osoba wczeœniej inicjowana przez guru mog³a czantowaæ
Guru Gaitri. Ktokolwiek bêdzie j¹ czantowa³,  Pierwotna Moc - Adi Shakti, bêdzie
chroni³a to istnienie.

Ta mantra to “Shakti mantra”. Shakti daje praktykuj¹cemu pozytywn¹ moc Boga.
Jeœli bêdziesz czantowa³ tê mantrê, nie bêdzie ¿adnego wroga, w³¹czaj¹c twoje 
w³asne ego, które mo¿e przej¹æ nad tob¹ moc. Jest to mantra Bezœmiertelnoœci.”
- Yogi Bhajan, 7 wrzeœnia 1975r.

Instrukcja do Medytacji z Guru Gaitri Mantr¹
Sadhna Yojina
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“Ta medytacja mo¿e wymazaæ ka¿d¹ s³aboœæ w twoim przeznaczeniu,
 w twoim otoczeniu i twoich kontaktach.”

Mudra: Zapleæ palce d³oni, d³onie skierowane wnêtrzem do do³u. 
Silnie naciskaj kciuki na siebie, i naciskaj nimi na siebie pod d³oñmi 
tak mocno jak to mo¿liwe. Utrzymuj pozycjê na wysokoœci gard³a.

Pozycja: £atwa lub na krzeœle (ciê¿ar roz³o¿ony równomiernie na obu stopach).

Oczy: Otwarte na 1/10, wzrok skupiony na czubku nosa.

Oddychaj tylko wtedy kiedy to konieczne, 
w krótkich oddechach aby utrzymaæ sta³y rytm mantry.

Mantra:

Czantuj i skup swoj¹ uwagê na wibracji dŸwiêku.

Czas: 11 lub 31 minut.

Nagranie: “Gobinde Mukande”, Satkirin Kaur z albumu Jaap
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