
Przedmowa  

Sat Nam! W styczniu 1969 roku, kiedy Yogi Bhajan po raz pierwszy zacz¹³ nauczaæ Kundalini Jogi w 
Los Angeles, w Kalifornii, robi³am notatki. Pismem rêcznym (zakrapianym pismem skrótowym) 
pisa³am tak szybko jak tylko potrafi³am, poniewa¿ wiedzia³am, ¿e z chwil¹ kiedy opuszczê klasê, nie 
bêdê pamiêtaæ czasów, ani nawet sekwencji æwiczeñ, i jeszcze mniej wszystkiego co powiedzia³ i co 
otworzy³o ca³y nowy œwiat œwiadomoœci. On t³umaczy³ tak du¿o przed, podczas i po æwiczeniach. 
Wiele razy powtarza³ podstawowe koncepcje raz po razie, i powoli uczyliœmy siê nowego s³ownictwa. 
Nauczyliœmy siê nowych mantr. Zaczêliœmy doœwiadczaæ energii i transformacji, która przychodzi 
wraz z praktyk¹ Kundalini Jogi.

U¿y³am swoich notatek kiedy zaczê³am nauczaæ w lutym 1969 roku. Wkrótce, ktoœ by³ na tyle 
sprytny, ¿e zacz¹³ nagrywaæ jego zajêcia. (By³ to prawdopodobnie Siri Ved Singh, któremu jesteœmy 
winni ogromny d³ug wdziêcznoœci, szczególnie za póŸniejsze uchwycenie bezcennych wyk³adów Yogi 
Bhajana na video! W tych wczesnych dniach oznacza³o to u¿ywanie du¿ych rolek taœmy.)

Ale Yogiji nie pozwoli³ nam puœciæ niczego do druku przez ponad trzy lata! Powiedzia³, ¿e jest wa¿ne 
dla studentów by studiowali z ¿yj¹cym Nauczycielem.Chcia³ siê upewniæ, ¿e ludzie nie bêd¹ myliæ 
znaczenia pisanych s³ów. Oczywiœcie zdawa³ sobie sprawê z tego jak trudno bêdzie uczyæ siê z 
ksi¹¿ki. Zaprezentowanie tych œwiêtych informacji w sposób przejrzysty i w formie unikaj¹cych 
nieporozumieñ wymaga wiele  umiejêtnoœci.

W koñcu, w 1972 roku powiedzia³ okay. I siedzia³am na pod³odze w moim salonie dziel¹c wszystkie 
moje notatki oraz notatki pierwszych studentów takich jak Mark Lamm, Guru Singh i Gurucharan. 
Gurucharan Singh Khalsa rozpocz¹³ Kundalini Research Institute z Yogi Bhajanem i skompilowa³ ze 
wszystkich tych notatek pierwsz¹ edycjê Sadhana Guidelines, jako jedn¹ z ich pierwszych publikacji.
Ta pierwsza edycja by³a wydana w wielu jêzykach w ponad 100 000 egzemplarzach, sprzedanych i 
u¿ywanych na ca³ym œwiecie. W miarê up³ywu lat, zdaliœmy sobie sprawê, ¿e informacje i 
wyjaœnienia wymagaj¹ wiêcej klarownoœci i korekty w pewnych miejscach, tak wiêc z wielk¹ 
przyjemnoœci¹ jesteœmy w stanie zaoferowaæ tê poszerzon¹ i ulepszon¹ edycjê (równie¿ z nowymi 
ilustracjami!), któr¹ uwa¿am za jedn¹ z najwa¿nieszym i podstawowym narzêdziem dla ka¿dego 
studenta czy nauczyciela Kundalini Jogi.

Jestem wdziêczna, ¿e mia³am ma³y udzia³ w tworzeniu tej wspania³ej publikacji. Z najg³êbszym 
uznaniem dla Gurucharan Singh Khalsy, Dyrektora Szkoleñ KRI, oraz do ca³ej za³ogi Kundalini 
Research Institute, z dum¹ og³aszam drug¹ edycjê Kundalini Yoga Sadhana Guidelines.

pokornie wasza,
Shakti Parwha Kaur Khalsa
Matka 3HO
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Wprowadzenie do drugiej edycji

To  fascynuj¹ce kiedy patrzê wstecz  na to co napisa³em w pocz¹tkach misji Yogi Bhajana by nauczaæ, 
podnosiæ i tworzyæ dziedzictwo nauczycieli dla przysz³oœci - a teraz by uaktualniæ to po 35 latach. 
Yogi Bhajan by³ cennym Ÿród³em nauk. Powtarza³ kluczowe tematy i opracowywa³ je z nowymi 
technikami, przekazywa³ je w sposób, który najbardziej s³u¿y³ potrzebom bezpoœredniej widowni, 
jak równie¿ potencja³owi tych którzy bêd¹ praktykowaæ w przysz³oœci. Podstawy sadhany s¹ trwa³e i 
pozostaj¹ takie same. Przez lata, po pierwszym wydaniu, Yogi Bhajan da³ nam wiele ró¿nych 
sposobów by praktykowaæ sadhanê. W tej edycji za³¹czamy wszystkie te praktyki wraz ogólnym 
komentarzem jaki by³ cel ka¿dej z nich. Posiadanie tej  historii sadhany jest wa¿ne, poniewa¿ jego 
instrukcj¹ dla przysz³oœci, kiedy pozostawimy za sob¹  Erê Ryb w 2011 roku, jest by praktykowaæ 
wszystkiego czego naucza³.

Pracowa³ bezlitoœnie by daæ nam standardy ludzkiego istnienia, wartoœci które jesteœmy w stanie 
wyraziæ, charakter, którym mo¿emy ¿yæ by byæ szczêœliwi, oraz praktyczne narzêdzia, których 
u¿ywamy w Kundalini Jodze i Medytacji, by je osi¹gn¹æ. By³ praktyczny, intuicyjny, i wspó³czuj¹cy 
oraz prowokowa³ ka¿dego z nas by byæ szczêœliwym, by byæ prawdziwym i by dzieliæ z ka¿dym 
innym cz³owiekiem narzêdzia, którymi on siê dzieli³. Jego nauczanie i praktyka sadhany, któr¹ da³ s¹ 
autentyczne i ucieleœniaj¹ to co najlepsze ze wszystkich staro¿ytnych tradycji, przekazane i 
wyjaœnione poprzez wra¿liwoœæ Mistrza. Ka¿da krija i medytacja splataj¹ siê ciasno w doskona³¹ 
kompozycjê, która jest dobrze przetestowana i doskonale dostarczona - tak jak Beethoven 
zaprezentowa³ doskona³¹ kombinacjê nut i harmonii, które rozwinê³a muzyczne instrumenty i 
przebudzi³a muzyczny potencja³ w ka¿dym s³uchaczu i muzyku.

Przysz³oœæ, której wszyscy stawiamy czo³a zapowiada wielkie wyzwania, wielkie mo¿liwoœci i 
wielkie przebudzenie. Wspó³zawodnictwo bêdzie globalne i tak intensywne, ¿e bêdziemy 
potrzebowali zdolnoœci i mocy stylu ¿ycia, który wywodzi siê ze spontanicznej dyscypliny. 
Potrzebujemy spokoju w œrodku oœlepiaj¹cej prêdkoœci zmian. Potrzebujemy g³êbi by znaæ nasz 
kierunek w ¿yciu. Potrzebujemy kalibru by wyraziæ to kim naprawdê jesteœmy z eleganck¹ 
efektywnoœci¹. I potrzebujemy nieskoñczonego wspó³czucia i wzajemnego zrozumienia, w œwiecie 
który nie zna dystansu i prywatnoœci. 

Inaczej mówi¹c, ka¿dy z nas potrzebuje sadhany. Sadhana mo¿e nie wykonaæ dla ciebie cudu, ale da 
tobie podstawê i energiê, by cud ciebie samego œwieci³ naprzód! Ta nowa edycja jest by tobie s³u¿yæ i 
pomóc tobie podnosiæ siebie i innych. Ca³y zespó³ KRI i nasza globalna spo³ecznoœæ nauczycieli, s¹ z 
tob¹ ka¿dego ranka, niezale¿nie od tego gdzie jesteœ, wraz z modlitwami, b³ogos³awieñstwami i 
wdziêcznoœci¹.

Ta edycja jest potrzebna by odpowiedzieæ  znacznie powiêkszonej spo³ecznoœci praktykuj¹cych jogê i 
by rozpoznaæ nieustaj¹c¹ potrzebê skupionego, prostego podrêcznika by pomóc ka¿dej osobie 
rozwin¹æ osobist¹ praktykê sadhany. Wysi³ki nad powstaniem nowej edycji by³y równo podzielone 
miêdzy: Nirvair Singh Khalsa, Sat Purkh Kaur Khalsa która doprowadzi³a do urzeczywistnienia 
wydania poprzez edycjê i produkcjê, przeze mnie poprzez wzbogacenie i aktualizacjê treœci, przez 
ilustracje Harijot Kaur Khalsa, ukszta³towanie Nam Kaur Khalsa  i kreatywny sk³ad Ravi Tej Singh 
Khalsa, który by³ wspania³ym rzecznikiem ca³ej wartoœci tej nowej edycji.

 
Wdziêczny w S³u¿bie,
Gurucharan Singh Khalsa
Dyrektor Szkoleñ KRI
14 maja 2007
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Wstêp do Pierwszej Edycji
Gurucharan Singh Khalsa

Ten podrêcznik jest stworzony zarówno dla nowych i doœwiadczonych studentów. Dotyczy 
podstawowej praktyki Kundalini Jogi -  sadhany. Ca³kiem du¿o materia³u zosta³o dodane od czasu 
wydania w KRI Journal of Science of Consciousness for Living in the Aquarian Age. Dzia³ o 
podstawach i zestawach dla pocz¹tkuj¹cych powsta³ by pomóc u¿ywaæ tego podrêcznika na kursach 
collegach, które teraz s¹ nauczane. Trzy wyk³ady Yogi Bhajan dodane s¹ dla szerszego wprowadzenia 
do natury Kundalini Jogi i medytacji. Wszystkie myœli, inspiracje i techniki pochodz¹ od Yogi 
Bhajana. Jego otwartoœæ i pokora w dzieleniu siê wiedz¹ i sekretami œwiêtych, prawdami 
wydestylowanymi przez wieki doœwiadczenia, s¹ kluczem dla Ery Wodnika. Jakiekolwiek b³êdy 
nale¿¹ do tych co spisali nauki, nie do nauczyciela.

Yogi Bhajan mówi³ o Sadhnie Podczas Zimowego Przesilenia s grudniu 1973 roku w Orlando , 
Kalifornii. Ten fragment jego nieoficjalnej rozmowy oddaje esencjê i ducha wszystkich kolejnych 
stron ksi¹¿ki. Je¿eli te stwierdzenia s¹ wziête do serca i wprowadzone w praktykê, na wszystkie inne 
pytania przyjdzie odpowiedŸ.

"Sadhu jest istot¹, która siebie zdyscyplinowa³a. Sadhana jest technik¹ byœ móg³ siebie 
dyscyplinowaæ. Ci, którzy tworz¹ podzia³ w sadhanie, nie przekroczyli jeszcze barier ich umys³u i 
ego. Pokorze wam na przyk³adzie. Nie wiem jak mo¿ecie byæ tak idiotyczni, by powiedzieæ ¿e ten co 
robi sadhanê bêdzie w powa¿nych k³opotach, kiedy tak naprawdê jest pob³ogos³awiony.

"Raz zaprosi³em nauczyciela do Aszramu Guru Ram Das i on wybra³ by mówiæ na temat Kundalini 
Jogi. Poprosi³ bym usiad³ po jego stronie. Powiedzia³em, ' Nie da rady. Jesteœ moim goœciem i jeden 
nauczyciel mówi w jednym czasie.' Tak wiêc zmusi³em go by tam siedzia³, a ja usiad³em tam gdzie 
studenci. Wys³uchaliœmy 45 minut jego przemówienia przeciwko Kundalini Jodze, s³uchaliœmy 
spokojnie i wielkiej ciszy, i nie dotyka³o to nas. Na koniec poprosi³ abym zakoñczy³ daj¹c 
podsumowanie. Wsta³em i powiedzia³em, 'Niech bóg ciê b³ogos³awi. Da³eœ nam szansê abyœmy 
zrozumieli jak jesteœmy pe³ni wiary.' I to wszystko.
„Sadhana to sadhana. Podczas sadhany, je¿eli jest czytane Japji, pozwól wszystkim je przeczytaæ. 
Pozwól wszystkim œpiewaæ z nim, niech ka¿dy gloryfikuje siebie. Albo, je¿eli odbywa siê kurs £aski 
Boga (Grace of God), w który, bior¹ udzia³ panie i chc¹ po prostu uczestniczyæ osobno, pozwól 
mê¿czyznom wejœæ w cich¹ modlitwê. Powiedz, ' Bo¿e, naprawdê uczyñ je gracj¹ Boga, tak ¿e zejd¹ z 
naszych pleców!' Widzicie co mam na myœli? Mo¿emy zawsze pomoc sobie nawzajem, tak ze nie ma 
problemu. Ale mamy nawyk poddawania wszystkiego w w¹tpliwoœæ, do tego stopnia, ze stajemy siê 
¿yj¹cym zw¹tpieniem. Zw¹tpienie, zw¹tpienie, zw¹tpienie, wszystko to zw¹tpienie."

“Czujê to rano, kiedy idziecie na sadhanê, idziecie by staæ siê sadhu. Jakie ma znaczenie czy ktoœ 
powie, ‘Hmmm Hmmm?' Ta osoba nadal to robi! Robi coœ; nie œpi. Jest to o wiele lepsze ni¿ osoba, 
która chrapie. Czy rozumiesz? Sadhana jest pe³nym woli wysi³kiem by udowodniæ, ze nie jesteœ 
leniwy wobec swojej nieskoñczonoœci. Kiedy s³oñc wstaje wczeœnie rano, nawet idioci wstaj¹; ale 
b³ogos³awieni s¹ ci, którzy staj¹ przed s³oñcem aby udowodniæ, ¿e s¹ synami Wszechmog¹cego. Czy 
to brzmi jasno dla was? Pewnie wstaniesz o 3.30 popo³udniu. Ale ci co maj¹ odwagê otworz¹ swoje 
bramy serca o 3.30 rano, bed¹ kochaæ swego Pana, bed¹ komunikowaæ siê ze swoim bogiem i 
powiedz¹ mu, ' Czy nale¿ysz do nas czy nie, my nale¿ymy do ciebie.' O to tylko chodzi.”
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Wstêp do Pierwszej Edycji
Gurucharan Singh Khalsa

„To taki czas i proces kiedy ludzie wstaj¹ rano by wibrowaæ imiê Pana, w ten czy inny sposób, a 
nastêpnie czyszcz¹ swoj¹ œwi¹tynie. Tak w³aœnie przebiega Sadhana w Z³otej Œwi¹tyni w Amritsar, w 
Indiach. Kiedy wchodzimy do œwi¹tyni najpierw wyci¹gamy wszystko na zewn¹trz, myjemy pod³ogi, 
a potem marmur k¹piemy mlekiem. Czyœcimy i polerujemy ka¿d¹ czêœæ, potem na nowo dekorujemy. 
Potem o 3:00 rano otwierane s¹ bramy i sangat mo¿e wejœæ do œrodka. Sangat mantruje tam od 3:00 
do 5:00 rano, a potem do z³otej palki sahib wniesiona zostaje Guru Granth Sahib. O 7:00 rano 
wybierany jest hukam (1). Ci, którzy byli w Z³otej Œwi¹tyni wiedz¹ o tym. Twoje cia³o jest œwi¹tyni¹ 
Boga, a twoja dusza jest boskim Guru wewn¹trz. Tak wiêc wstajesz rano; medytujesz; wibrujesz 
mantry; robisz æwiczenia; wzywasz ducha; regulujesz oddech; i zbierasz siê razem z innymi w 
œwiadomoœci grupowej: To jest pomaganie sobie nawzajem.”

“Kiedy ja próbujê spaæ, ktoœ inny nie œpi. Je¿eli w ca³ej grupie jedna osoba otworzy siê na Boga choæ 
raz, wszyscy bêdziemy pob³ogos³awieni w jego otwartoœci. To jest to co ma znaczenie. Je¿eli ktoœ 
wszed³ w sadhanê z sercem i dusz¹, z modlitewnym umys³em to wszyscy odniesiemy z tego korzyœci. 
To jest moc sadhany grupowej. Wszyscy powinni uczestniczyæ. Ale wiecie, nadal coœ z przesz³oœci 
jest w nas. Wnosimy niepokój o to kto powinien poprowadziæ: 'O, ten prowadz¹cy przeprowadzi³ 
bardzo dobr¹ sadhanê; ten prowadz¹cy ma pokrêcon¹ sadhanê.' W rzeczywistoœci nikt nie mo¿e 
pokrêciæ, ani uczyniæ  sadhany piêkn¹; to wola Boga, która przenika poprzez duszê. 
Kiedy jesteœ s³ug¹ i dzia³asz jako kana³, przenika przez ciebie; kiedy jesteœ zatkany i sparali¿owany, 
wtedy nie przejdzie przez ciebie. Tak to w³aœnie jest.”

“Je¿eli podczas porannej sadhany jest ktoœ inny ni¿ Sikh (Sikh oznacza tego co poszukujê prawdy), co 
mogê mu powiedzieæ? Je¿eli podczas porannej sadhany nie mo¿esz prze³amaæ barier i dojœæ do 
jednoœci, nie wydaje mi siê aby to mog³o siê staæ kiedykolwiek indziej. 
Jeden za wszystkich, poniewa¿  wszyscy s¹ za jednego. Taka jest zasada.” 

Mo¿esz mieæ zdrowe, szczêœliwe, œwiête, pe³ne ¿ycie, spe³nione ¿ycie, piêkne ¿ycie, w którym mo¿esz 
odbieraæ siebie jako zadowolenie z istnienia. 
–Yogi Bhajan

(1) Skrypty Sikhów zawieraj¹ nauki i pieœni z boskiej inspiracji, zarówno Guru Sikhów, jak i 
hinduskich i muzu³mañskich œwiêtych oraz bardów z okresu XII-XVII wieku. Hukam to wers 
przypadkowo wybrany z Siri Guru Granth Sahib, czytany ka¿dego ranka by okreœliæ kierunek dla 
zgromadzonych na ca³y dzieñ. 
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W trakcie t³umaczenia wyk³ady Yogi Bhajana nt. Kundalini Jogi
(5-24 strona ksi¹¿ki)

- Czym jest joga?
- Kundalini Joga i ludzka promiennoœæ
- Kreatywna medytacja

ci¹g dalszy t³umaczenia nt. Sadhany na nastêpnych stronach.
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Poranna Sadhana
Patrz¹c naprzód i wstecz, Gurucharan Singh Khalsa

Œwiat przechodzi przez próg. Nasza cywilizacja zmienia siê radykalnie, tak jak lód zmienia siê w 
wodê i woda zmienia siê w parê. Jesteœmy tacy sami, ale nasza œwiadomoœæ, nasze wzorce energii i 
nasza zdolnoœæ przenikania i nasze relacje spo³eczne, wyrafinowanie technologiczne i duchowa 
rzeczywistoœæ zmieniaj¹ siê. Yogi Bhajan zapowiada³ te fundamentalne zmiany w naszej globalnej 
cywilizacji i w koncepcji nas samych jako ludzkie istnienie w 1969 roku kiedy zacz¹³ nauczaæ na 
Zachodzie i na œwiecie Kundalini Jogi - Jogi Œwiadomoœci. Wtedy nazywa³ tê blisk¹ zmianê “œwitem 
Ery Wodnika”. Opisa³ charakterystykê tych czasów oraz zdolnoœci i kaliber jaki ka¿dy z nas 
potrzebowa³ by przodowaæ w tym nowym œrodowisku. Prowadzi³ nas poprzez naturê ego, strukturê 
umys³u, ukryte energie w ciele i testowanie doœwiadczenia jako œwiadomej duszy. Da³ nam narzêdzia, 
których bêdziemy potrzebowaæ by przebudziæ nasz¹ œwiadomoœæ, kultywowaæ wspó³czucie, podnosiæ 
nasz¹ œwiadomoœæ i pomyœlnie rozwijaæ siê na tej œcie¿ce, któr¹ okreœli³ jako nasze prawo z urodzenia 
- zdrowy, szczêœliwy i œwiêty sposób ¿ycia (3HO).

Podstaw¹ ludzkiej doskona³oœci jest by ¿yæ pe³nym znaczenia i efektywnym ¿yciem w tej nowej Erze 
jest praktyka sadhany. Czym jest Sadhana? Jest osobist¹ samodyscyplin¹ by doœwiadczyæ i 
zrealizowaæ swoj¹ JaŸñ, mistrzowsko opanowaæ swój umys³, i zmiêkczyæ dominacjê ego nad 
naszymi nawykami, emocjami i myœlami. Rozwiñ regularn¹ sadhanê i weŸ kontrolê nad swoim 
¿yciem. Rozwiñ g³êbok¹ sadhanê i otwórz drzwi do doœwiadczenia. Zaanga¿uj siê by spotykaæ swoj¹ 
wy¿sz¹ JaŸñ ka¿dego ranka, a twoje decyzje i twoje ¿ycie stanie siê oryginalne; twoje ¿ycie bêdzie 
nosi³o sygnaturê twojej duszy; twoja promiennoœæ bêdzie wyra¿aæ pe³n¹ znaczenia intymnoœæ 
Nieskoñczonoœci w ka¿dym momencie. Zanurz siê w radoœci zwyciêstwa, która pochodzi o 
rozpoczynania ka¿dego dnia pe³nej mocy sadhan¹, a ka¿de wyzwanie stanie siê mo¿liwoœci¹.

W tym eseju bêdê d¹¿y³ by destylowaæ esencjê dobrej sadhany. Czym on jest? Jakie s¹ jej cele? Jak 
dzia³a? Jakie s¹ jej efekt? Jakie s¹ przeszkody w osobistej praktyce? Jakie s¹ pierwsze kroki? Przez 
jakie etapy przechodzimy w praktyce? Jakie s¹ przyk³adowe wspania³e sadhany, które mo¿esz 
praktykowaæ i mistrzowsko opanowaæ?

Czym jest Sadhana? 
Sadhana jest samodyscyplin¹ poprzez któr¹ energetyzujemy i równowa¿ymy cia³o i oczyszczczamy 
umys³ i podœwiadomoœæ. Sadhana jest tak¿e duchow¹ praktyk¹, w której konfrontujemy nasze 
tendencje umys³u i ego, i z mi³oœci zapraszamy wymiary naszej duszy, ducha i intuicji. Sadhana, w 
swojej esencji, jest procesem rafinacji, rozwoju i mistrzostwa. W tym sensie, s¹ niezliczone formy i 
techniki u¿ywane, by stworzyæ doœwiadczenie jakie nazywamy sadhan¹. Ka¿da tradycja mistrzostwa 
w jodze, sztukach walki czy w jakiejkolwiek wyra¿onej sztuce, eksploruje i rafinuje techniki, które 
tworz¹ najwiêkszy postêp dla jednostki w najmniejszym czasie, w kierunku celów jaki zak³ada dana 
tradycja. W Kundalini Jodze tak jak naucza³ jej Yogi Bhajan ®, celem jest œwiadomoœæ, kaliber, 
charakter, œwiadomoœæ i zdolnoœæ by ¿yæ pe³nym ¿yciem i jako wyj¹tkowe ludzkie istnienie. Jak 
mo¿emy zamenifestowaæ swoj¹ ludzk¹ doskona³oœæ? Jak mo¿emy ¿yæ by byæ zdrowi, szczêœliwi i 
œwiêci? Odpowiedzi¹ jest Sadhana.

Matk¹, królow¹ wszystkich sadhn jest poranna sadhana. Poranna sadhana jest wykonywana  2,5 
godziny przed wschodem s³oñca. M¹dre tradycje wszelkiego rodzaju odkry³y specjalne w³aœciwoœci 
wczesnego poranka, te ambrozyjskie godziny, w których mo¿emy okreœliæ nasz¹ rzeczywistoœæ i 
oddzieliæ nas samych od fantazji, iluzji, a nawet urojeñ, mieszkañcom naszej podœwiadomoœci. 
Sadhana mo¿e byæ tak¿e specjalnym czasem kiedy koncentrujesz siê na praktyce jednej techniki - 
kriji, medytacji, lub mantry - przez  40, 90, 120, lub 1000 dni, lub przez ca³e ¿ycie. Mo¿e to trwaæ 11 
minut, 31 minut, 2,5 godziny lub wiêcej. Czas zobowi¹zania bêdzie zale¿a³ od celu i rodzaju techniki.
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Sadhana mo¿e tak¿e pomóc uœwiadomiæ nieœwiadome nawyki. Mo¿e to prowadziæ do œwiadomego 
postu, w którym konfrontujemy nasze wybory wobec jedzenia, sposób w 
jaki siê od¿ywiamy i zaakceptowaæ dar cia³a. Niektóre sadhany wykorzystuj¹ w³aœciwoœci rytmów 
dnia. Medytacja mo¿e siê pojawiæ kiedy s³oñce osi¹gnie pewne ustawienie, lub w pe³ni ksiê¿yca, lub 
podczas specjalnego czasu w roku kiedy chcemy wykorzystaæ specjalne, cykliczne w³aœciwoœci 
sezonów. Dodatkowo, oprócz d³ugoterminowych zobowi¹zañ, sadhana mo¿e byæ tak¿e intensywna, 
skoncentrowana tylko przez kilka dni. 
Myœl o porannej sadhanie jako podstawie wszystkich sadhn. Wraz z porann¹ sadhn¹, w umyœle i sercu 
dobrze ustanowisz nawyki, mo¿esz kultywowaæ ró¿norodne sadhany dla siebie lub wed³ug 
wskazówek kwalifikowanego nauczyciela, by wzbogaciæ swoj¹ praktykê, równowa¿yæ poszczególny 
aspekt twojego umys³u lub wyregulowaæ w³aœciwoœci w sobie nad którymi pracujesz. Celem i 
Ÿród³ow¹ natur¹ sadhany oraz jej wielu odmian i efektów jest wymownie opisana przez Yogi Bhajana.

„Sadhana jest samo wzbogacaniem siê. Nie robisz jej by kogoœ zadowoliæ lub coœ uzyskaæ.  
Sadhana to osobisty proces, w którym wydobywasz na wewn¹trz to co w tobie najlepsze.”   
–Yogi Bhajan, 16 lipca 1982

Twoja prawdziwa sadhana, duchowa pe³na mocy sadhana, pochodzi z wewn¹trz. Tryska z serca wraz 
motywacj¹ z mi³oœci i przechodzi naturalnie w dyscyplinê. Sadhana mo¿e zawieraæ wiele wysi³ków w 
zale¿noœci od techniki jakiej u¿ywasz. Mo¿esz siedzieæ nieruchomo przez wiele godzin; mo¿esz 
æwiczyæ z wigorem i rytmem; mo¿esz przekraczaæ ograniczenia twojego umys³u i myœli kiedy 
zanurzasz siê w powtarzanych dŸwiêkach mantry lub modlitwy. Ale wszystkie te wysi³ki s¹ naprawdê 
bezwysi³kowym wysi³kiem. Celem sadhany jest przebudzenie JaŸni, która jest dusz¹. Jest to 
doœwiadczenie twojej œwiadomoœci i celu w tym momencie. Nie jest po to by kontrolowaæ œwiat, 
wygraæ na loterii, doskonaliæ twoj¹ osobowoœæ lub zyskaæ uznanie. Jest by samo-wzbogacaæ siê.

I ta JaŸñ, na któr¹ siê otwierasz w sadhanie nie ma granic; jest darem Stwórcy i jest poza form¹ i 
przestrzeni¹; jest nieskoñczona. Sadhana wprowadza definicje  nieskoñczonych wymiarów naszej 
egzystencji w nasze codzienne doœwiadczenie. Sadhana jest praktyczna. Przybli¿a nas do intymnego 
po³¹czenia z rzeczywistoœci¹, tym kim naprawdê jesteœmy: stworzeniem Stwórcy i ludzkim istnieniem.

Ka¿dy z nas musi radziæ sobie z codziennymi wahaniami poziomu energii. Je¿eli wiemy jak pod³¹czyæ 
siê do Ÿród³a energii w sobie i w naszej sta³oœci, mo¿emy dzia³aæ œwiadomie w ka¿dym momencie, a 
nie tylko  reagowaæ wobec zmiennych fal, które otaczaj¹ nas z ka¿dej strony od wewn¹trz i zewn¹trz. 
Wiedza jak  zmieniaæ biegi i dostosowywaæ poziom energii pomaga nam dzia³aæ w sposób 
reprezentuj¹cy to kim naprawdê jesteœmy.

Czemu wstajemy rano? Poniewa¿ musimy stawiæ czo³a dniu, a nie mo¿emy stawiæ siê bez sta³ego 
poziomu energii.

Ludzie kochaj¹ ciê za trzy rzeczy: m¹droœæ, zaanga¿owanie i sta³oœæ. Je¿eli myœlisz, ¿e ktokolwiek 
kocha ciê bez tych w³aœciwoœci jesteœ najwiêkszym idiot¹ urodzonym w ludzkim ciele.

M¹droœæ jest intuicj¹, która pozwala tobie dawaæ dobre odpowiedzi poprzez ws³uchanie siê w zadane 
pytanie. Na ka¿de pytanie jest odpowiedŸ. Przychodzi do ciebie od razu gotowa, jako Cykl 
Werbalizajcji. Zaanga¿owanie jest zdolnoœci¹ twojej ca³ej jaŸni by utrzymaæ swój status w 
projektowanej rzeczywistoœci twoich dzia³añ. Wtedy ludzie mog¹ tobie ufaæ. W innym razie, to jak 
budowanie przytulnego domku na szczycie wulkanu. Kiedy dzia³asz jak trzêsienie ziemi albo jak 
wulkan, kto bêdzie na tobie budowa³?

Konsekwencja to gotowoœæ w d³ugim okresie czasu. Je¿eli zadasz pytanie “Chce wiedzieæ, ¿e wiem”. 
jest to pytanie które pochodzi z konsekwencji. OdpowiedŸ jest w pytaniu “I to co wiem, jest wiadome.”
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Sadhana daje tobie wra¿liwoœæ by wiedzieæ, czuæ i by dotykaæ. Daje ci intuicjê by dotykaæ 
rzeczywistoœci. Metody s¹ troiste: japa, tapa i sanjam. Japa to powtarzanie. Tapa to gor¹co centralnej 
wewnêtrznej pulsacji. Sanjam to zanurzanie siê w simran - medytacja na bardzo wolnym, œwiadomym 
oddechu. -  Szkolenie kobiet tom XII, 1987, s.41

Czym jest grzech? Grzech jest falowaniem w nurcie ducha, tak jak wysoka i niska fala. Kiedy duch 
osoby jest bardzo nisko, nie mo¿e reprezentowaæ nurtu swojego ducha. Fala jest na zewn¹trz i nikt nie 
mo¿e zadokowaæ. To jest najwiêkszy grzech ze wszystkich. Kiedy fala jest wewn¹trz, jesteœ jasny, 
piêkny i wspania³y. Masz ducha by ³¹czyæ siê ze wszystkim.
Jak zachowaæ falê wewn¹trz? Jak mo¿esz zachowaæ swoj¹ g³êbiê? Mogê odpowiedzieæ ci jednym 
s³owem: sadhana. Mogê wyk³adaæ ten temat bez koñca. Ale ju¿ powiedzia³em tobie prawdê. Nie ma 
innej prawdy. Wszystkie sytuacje bêd¹ pod opiek¹  je¿eli osoba zdecyduje siê robiæ sadhanê ka¿dego 
ranka. -  Szkolenie kobiet tom V, 1980, s.119

Doœwiadczenie, które kultywujemy w regularnej sadhanie buduje nasz¹ umiejêtnoœæ by byæ 
elastycznym, œwiadomym i sta³ym. Yogi Bhajan nazywa tê umiejêtnoœæ kaliberem, charakterem, 
wytrwa³oœci¹. Tego nie da nam ¿adna intelektualna wiedza. ¯adna zaanga¿owana wiara czy 
najczystszy entuzjazm nie zbuduje podstaw dla samo-zaufania i potrzebnego charakteru. Musimy 
mieæ doœwiadczenie. Droga do charakteru i duchowej obfitoœci - droga by daæ sobie to doœwiadczenie 
- to sadhana.

Sadhana jest testem samo-wytrzyma³oœci. Je¿eli twoja sadhana jest dla ciebie wa¿niejsza ni¿ twoja 
neuroza, to wszystko z tob¹ w porz¹dku. Je¿eli twoja neuroza jest dla ciebie wa¿niejsza ni¿ sadhana, 
to nie jest z tob¹ dobrze. Nie wa¿ne jak jesteœ œwiêty, nikt nie chce wstawaæ w ambrozyjskich 
godzinach. Dlaczego to ca³y czas robisz jest zagadk¹. W tym czasie, miêdzy 3 a 6 rano promienie 
s³oneczne padaj¹ pod k¹tem 60 stopni do ziemi i chcesz siê czuæ zrelaksowany. Bierzesz zimny 
prysznic, budzisz siê i medytujesz. Czemu powtarzasz mantrê setki razy? By stworzyæ wytrzyma³oœæ, 
absolutn¹ mentaln¹ wytrzyma³oœæ, bez której nie masz szansy aby twoje ¿ycie by³o p³ynne. Je¿eli ktoœ 
odmawia æwiczeñ, nikt nie mo¿e go zmusiæ. Ale w tym jednym momencie w ¿yciu ta osoba bêdzie 
potrzebowa³a  fizycznej wytrzyma³oœci, i nie bêdzie jej. Sadhana jest tym czego potrzebuje twoja 
mentalna wytrzyma³oœæ.   –Yogi Bhajan, 22 stycznia  1991

Sadhana to proces rafinowania ludzkiej uwa¿noœci, wypalenia starych wzorców i oczyszczenia 
podœwiadomoœci.-  Szkolenie Kobiet tom XII, 1987, s. 134

Sadhana przynosi nam rzeczywistoœæ. Czy jest w nas jakakolwiek nierzeczywistoœæ? 
Nie. Jesteœmy tak prawdziwi jak Bóg. –Yogi Bhajan, 22 marzec 1983

W miarê jak nabywamy wytrzyma³oœci poprzez sadhanê,  nape³niamy siê w³aœciwoœciami sta³oœci, 
obecnoœci i neutralnoœci, która znana jest jako nie-przywi¹zanie. Zamiast ganiaæ za swoimi myœlami i 
reagowaæ na swoje emocje, stajemy siê obecni. Z tej g³êbokiej sta³oœci, któr¹ nazywamy shuniya, 
rozpoznajemy siebie, kochamy siebie, akceptujemy i kochamy ca³e stworzenie. Z tej sta³oœci, mo¿emy 
uwolniæ nasze wewnêtrzne napiêcie i rozszerzyæ nasz¹ wra¿liwoœæ i percepcjê tak, ¿e wszystko staje 
siê jasne. Nasza intuicja zaczyna s³u¿yæ celowi duszy. Ten piêkny i pe³en mocy stan nie jest 
automatyczny. Wymaga pracy - ciê¿kiej pracy sadhany. Wymaga zaanga¿owania. A jednak, nie jest to 
coœ co mo¿emy zrobiæ na si³ê. Tak jak przygotowujesz dom na przyjêcie goœcia, nie mo¿esz zmusiæ 
goœcia, aby przyszed³ do twojego domu, ale mo¿emy uczyniæ ten dom tak atrakcyjnym, przytulnym i 
pe³nym mi³oœci, ¿e goœæ nie bêdzie mia³ wyboru jak ciebie odwiedziæ. 
Musimy oczyœciæ siê ze wzorców i reakcji naszej podœwiadomoœci. Kiedy to robimy, jasna staje siê 
rzeczywistoœæ tego kim jesteœmy i rzeczywistoœæ nieskoñczonego ducha, który jest ju¿ w nas i 
wszêdzie. Bycie przebudzonym jest proste, praktyczne i jest kwintesencj¹ cz³owieka.
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Robimy sadhanê samolubnie. Nie robimy sadhany ¿eby zadowoliæ Boga. Wybijcie to sobie z g³owy. 
Nigdy nie zrobi³em sadhany z absolutnym uczuciem, ¿e zadowolê Boga, lub ¿e bêdê mia³ powodzenie 
albo ¿e jutro bêdzie dobrze. Nie mam w ogóle takiego zrozumienia - zero procent. Robiê sadhanê, 
dlatego ¿e kiedy bêdê na roz¿arzonej patelni bêdê p³aka³ trochê mniej ni¿ inni. To wszystko. Mo¿e 
bêdê mia³ 10% wiêcej szansy na samo-kontrolê ni¿ inny cz³owiek. Sadhana nie ma nic wspólnego z 
Bogiem, z Wszechmog¹cym czy czymkolwiek. Sadhana to “Biorê k¹piel poniewa¿ nie chcê œmierdzieæ. 
Robiê sadhanê poniewa¿ nie chce straciæ kontroli nad sob¹.” W tym momencie muszê zmieniæ - jak to 
nazywacie? - Bieg! Je¿eli zrobi³em sadhanê, mogê zmieniaæ biegi przez ca³y dzieñ.
–Yogi Bhajan, 22 luty 1990

Sadhana daje tobie wdziêk. Sadhana daje tobie nieustraszonoœæ. Sadhana daje tobie jaŸñ. Sadhana  
daje tobie klasê, dominacjê, projekcjê, kombinacjê polaryzacji, równowagê, szacunek, totalnoœæ, 
wewnêtrzne i zewnêtrzne samopoznanie. Sadhana daje tobie czystoœæ; i daje tobie boskoœæ, godnoœæ i 
wdziêk. Daje tobie promiennoœæ, daje tobie praniczn¹ Shakti, i daje tobie auryczn¹ Shakti.
Tworzy z ciebie specjalny metal, który zawsze lœni, ale jest niezauwa¿alny. Stajesz siê metalowym, 
¿ywym wdziêkiem. W jêzyku Punjabi mówimy “loh” co oznacza ¿elazo. Ale loh oznacza tak¿e, to co 
potrafi poch³on¹æ ca³e gor¹co. Kiedy idziesz do domu Guru Ram Das, oni wyci¹gaj¹ du¿¹ p³ytê z 
¿elaza, na której piek¹ chapatti; to siê nazywa loh. W³aœciwoœæ jak¹ nabywasz to “sarb loh”. Sarb loh 
nie oznacza osoby, która nosi ¿elazo (w mali, broni czy bi¿uterii) wokó³ siebie. To jest 
sprzeniewierzenie wobec rzeczywistego znaczenia. Sarb loh oznacza loh, które bierze ca³e zimno i 
gor¹co ca³ego wszechœwiata, i nadal pozostaje neutralne. Metalowy wdziêk.
To daje ci sadhana. Kiedy chcesz byæ hojny, rób sadhanê. Czyni ciebie bardzo przyci¹gaj¹cym i 
promiennym. To jest jedna rzecz moi drodzy, któr¹ odkryjecie niezale¿nie czy nale¿ycie do dharmy, czy 
te¿ nie nale¿ycie do dharmy. Je¿eli nale¿ycie do dharmy, to dobrze. Je¿eli nie nale¿ycie do dharmy, 
wtedy nale¿ycie do karmy. Ale kiedyœ karma musi siê skoñczyæ, a dharma musi siê zacz¹æ, kto o tym 
decyduje? Kto bêdzie decydowa³ kim jesteœ? Kto zadecyduje? Poniewa¿ za ka¿dym razem w twoim 
¿yciu bêdzie jedna szansa, tylko jedna szansa, kiedy mo¿esz byæ sob¹ przez tê jedn¹ sekundê, przez ten 
jeden moment. A to przyjdzie do ciebie jedynie z sadhany. Sadhana jest niczym innym jak œmierci¹ 
karmy, wszystkich z³ych rzeczy, wszystkich niepowodzeñ, pecha, wszystkie grzechy wyparuj¹ podczas 
sadhany. Sadhana eliminuje i neutralizuje brak powodzenia, tragedie, pecha, nie-rzeczywistoœæ, i ca³¹ 
chorobê. Kierunek twojego ¿ycia to nie twoje reagowanie na ¿ycie. Kierunek ¿ycia to odrodzenie 
¿ycia... –Yogi Bhajan, 30 lipiec 1980

Styl ¿ycia 3HO —jako jogina kundalini  i przebudzonego cz³owieka— obraca siê wokó³ sadhany.
Jest to centrum naszego ¿ycia; punkt podparcia, który nas podnosi; oœ na której siê krêcimy.
Sadhana jest wyzwaniem wobec naszych nawyków i naszego umys³u, przez który mo¿emy 
doœwiadczaæ zwyciêstwa i pe³nego rozkwitu naszej JaŸni i Duszy, inicjuj¹c ka¿de dzia³anie z 
ca³kowitej wiary i rzeczywistoœci w naszym sercu.Mo¿emy obj¹æ rzeczywistoœæ w ka¿dym momencie 
i obfitoœæ, która towarzyszy nam poprzez nasze ¿ycie. Kiedy tym ¿yjemy, realizujemy nasz¹ 
wyj¹tkowoœæ, nawet je¿eli zanurzamy siê w Jednoœci ze wszystkim. 
Yogi Bhajan jasno pojmowa³ to doœwiadczenie, w jego w³asnym ¿yciu i w tradycji Kundalini Jogi. 
Dzieli³ siê technikami jak uzyskaæ niezwyk³¹ sadhanê i da³ nam wyzwanie, poprzez które mo¿emy 
zaprosiæ i przyj¹æ specjalnego goœcia - naszego ducha.

Nie jestem taki jakim chcielibyœcie mnie widzieæ. Jestem taki jaki jestem. Robiê, poniewa¿ muszê 
robiæ. Poniewa¿ to czego siê nauczy³em w ¿yciu, to ¿e ten obowi¹zek jest piêkny - nic siê temu nie 
równa. Zwyciêstwo to zwyciêstwo - nie ma na to substytutu. Charakter jest boski - nic mu siê nie 
równa. Równowaga jest doœwiadczeniem, którego nie mo¿esz osi¹gn¹æ w ¿aden inny sposób jak przez 
sadhanê; nie ma innego sposobu.
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¯ycie jest fantastyczn¹ rzecz¹! Nasze zaanga¿owanie jest najbardziej fantastyczn¹ rzecz¹. Wtedy 
nasze ¿ycie dla tego zaanga¿owania staje siê ca³kowicie fantastyczn¹ rzecz¹. To jest styl ¿ycia 3HO: 
zdrowy, szczêœliwy, œwiêty. Po pierwsze zaanga¿uj siê, nastêpnie ¿yj tym zaanga¿owaniem i 
doœwiadczaj zaanga¿owania. Nie ma innej drogi by byæ szczêœliwym.
–Yogi Bhajan, 9 wrzeœnia 1980

Duchowy Wymiar Sadhany

Co z duchowym wymiarem, co powinniœmy o tym myœleæ? Yogi Bhajan zwyk³ mówiæ, ¿e jesteœmy 
duchowymi istotami maj¹cymi ludzkie doœwiadczenie. Tak wiêc naszym zadaniem jako istota ludzka 
nie jest poszukiwanie ducha czy próba znalezienia Boga. Nie jest to tak¿e kultywowanie wyj¹tkowych 
doœwiadczeñ, cudów czy specjalnych mocy (siddhi) poniewa¿ wszechœwiat sam w sobie jest 
najbardziej niezwyk³ym cudem jaki mo¿e istnieæ. Raczej naszym zadaniem jest by rozpoznaæ Boga, 
rozpoznaæ siebie jako ludzkie istnienie, i rozpoznaæ, ¿e ka¿dy moment jest okazj¹ by s³u¿yæ, by byæ 
wspó³czuj¹cym i ¿yczliwym. 
Co blokuje nasz¹ zdolnoœæ rozpoznawania Boga i Nieskoñczonoœci w nas samych? Ha³as nawyków 
umys³u, nasze ego i jego przywi¹zania i lêki oraz nasze za³o¿enie, ¿e Bóg jest czymœ na zewn¹trz nas, 
czymœ oddzielnym, dalekim albo dostêpnym tylko dla niektórych.
W Erze Wodnika musimy doœwiadczyæ boskoœci wewn¹trz nas, po³¹czyæ siê z w³asn¹ wy¿sz¹ JaŸni¹ i 
prze³o¿yæ tê rzeczywistoœæ na dzia³anie i podejœcie w naszym ¿yciu.

Celem sadhany jest byæ obecnym kiedy wychodzimy poza nasze ego i jego ograniczenia. Poranna 
Sadhana - podczas amrit vela - to specjalny czas, czas kiedy mo¿esz otrzymaæ b³ogos³awieñstwa i 
³askê nauczycieli z ka¿dej Ery, poza ograniczeniami tu i teraz. Jest to czas kiedy mo¿emy siedzieæ 
przed o³tarzem naszej w³asnej œwiadomoœci i mamy mo¿liwoœæ oczyœciæ nasz wewnêtrzny œwiat 
zanim zaanga¿ujemy siê w zewnêtrzny œwiat - w nasz¹ pracê, rodzinê, nasze obowi¹zki. Stajemy siê 
nieporuszeni. Poddajemy nasze ego, nasze emocje i nasze reakcje, na rzecz klarownoœci, wspó³czucia 
i zaanga¿owania, które mieszka w naszym sercu. To jest nasza wy¿sza JaŸñ. W miarê jak nabieramy 
tej klarownoœci i sta³oœci, automatycznie bez ¿adnego wysi³ku, przez Wszystko przychodzi do nas 
percepcja Boga. Doœwiadczamy wgl¹du w sposób unikalny, w zale¿noœci od naszych tattv, 
w³aœciwoœci i karmy, ale jednoœæ œwiadomoœci jest dostêpna dla ka¿dego z nas.

Sadhana, sama w sobie, jest uniwersalnym procesem. Kiedy pozbywamy siê swoich ograniczeñ, 
lêków i przywi¹zania do koncepcji umys³u na temat co jest poza umys³em, odnajdujemy 
nieograniczon¹ obecnoœæ Boga w nas i wokó³ nas. Zdajemy sobie sprawê z naturalnego po³¹czenia ze 
wszystkim - poza naszym uwarunkowaniem i opini¹ na nasz temat. To jest cel wszystkich religii i 
œcie¿ek m¹droœci - pojedyncze doœwiadczenie jednoœci ze wszystkim, by wiedzieæ, ¿e nie jest siê 
samemu. Sadhana po prostu otwiera to okno. Sadhana daje klarownoœæ by dostrzegaæ i cieszyæ siê 
naszym ludzkim doœwiadczeniem i naszym po³¹czeniem ze wszystkim w stworzeniu - poprzez ducha 
- niezale¿nie od tego na jakiej œcie¿ce zaczêliœmy swoj¹ podró¿.

Ta koncepcja sadhany—jako uniwersalnego procesu—odró¿nia jogê od religii. Yogi Bhajan nazywa³ 
siebie duchowym naukowcem. Dzieli³ siê technikami i tradycjami, które dawa³y nam zdolnoœæ 
optymalizowania siê jako istoty ludzkie. Pierwszym aktem poddania siê Bogu jest by ¿yæ tak jak ciê 
stworzy³. Drugim aktem poddania siê Bogu jest by zachowaæ te w³osy, które Bóg tobie da³ na koronie 
twojej g³owy. Trzecim aktem poœwiêcenia jest by medytowaæ rano nad piêcioma pierwotnymi 
dŸwiêkami SA-TA-NA-MA, i wielbiæ Pana zanim wzejdzie s³oñce. 
-  Teachings of Yogi Bhajan, s. 179
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Sadhana  jest fundamentem, na którym budejemy Dom Œwiadomoœci. Jej wartoœæ jest uniwersalna, a 
jej praktyka ponadczasowa. W tym okresie szczytowym, przejœciem z Ery Ryb do Ery Wodnika, 
sadhana nabiera szczególnego znaczenia. Ta zmiana czasów oznacza dorastanie ludzkoœci. Ka¿dy 
m³odzieniec doœwiadcza bólu dorastanie i okresów trudnoœci by zrealizowaæ i wyraziæ swój dojrza³y 
potencja³. Ta sama zale¿noœæ wystêpuje w ewolucji œwiadomoœci. 
Warunki siê zmieniaj¹ zarówno w nas, jak i wokó³ nas. Nast¹pi³a globalizacja. Jesteœmy po³¹czeni ze 
wszystkimi i ze wszystkim. Wszystko jest znane, lub bêdzie poznane. Musimy mieæ gracjê i 
œwiadomoœæ by wkroczyæ i podnosiæ ludzi wszystkich wyznañ, religii - nawet tych, którzy w nic nie 
wierz¹. 

Teraz ³atwo jest ³¹czyæ siê elektronicznie lub podró¿uj¹c do jakiegokolwiek miejsca na ziemi. Przez 
tysi¹ce lat ludzie podró¿owali wokó³ globu, ale robili to nieczêsto i by³ to przywilej dla nielicznych. 
¯yliœmy z wioski-do-wioski. Nasz zakres i potrzeba tolerancji i zrozumienia mia³a promieñ 40-120 
km. Odkrywcy i mistycy rozszerzali nasz¹ œwiadomoœæ o ‘inne’ dalekie miejsca i idee. 
Teraz wszystkie idee, ludzie i wierzenia docieraj¹ do nas gdziekolwiek jesteœmy. Jak powinniœmy 
adaptowaæ siê by dobrze rozwijaæ siê w tym czasie intensywnego i kreatywnego ³¹czenia siê? Musimy 
staæ siê œwiadomi w³asnej jaŸni wewn¹trz nas, tak ¿e mo¿emy jasno widzieæ i czuæ ka¿dego dnia. 
Musimy dzia³aæ zarówno z gracj¹ jak i efektywnoœci¹; musimy staraæ zrozumieæ siebie nawzajem i 
u¿ywaæ harmonijnej, œwiadomej komunikacji by ³¹czyæ siê pomimo ró¿nic.
Zmiana w ka¿dym z nas jest tak samo wa¿na. Nasze poczucie kim jesteœmy, jakie mamy obowi¹zki i 
potencja³, zmieniaj¹ siê radykalnie. Zamiast patrzeæ na siebie jak ma³y py³ek kurzu pe³en wielkich 
urojeñ, powinniœmy zobaczyæ siebie jako zawi³e, ale skoñczone, fizyczne naczynie po³¹czone z 
nieskoñczonym Ÿród³em uniwersalnej œwiadomoœci i energii. “Fala naszej wewnêtrznej ewolucji 
odpêdzi stare koncepcje indywidualnoœci i obudzi nasz¹ intuicjê i zaufania. Znaczenie stabilnoœci w 
¿yciu, bêdzie pochodzi³o z harmonii pomiêdzy indywidualn¹ psyche i uniwersaln¹ psyche. Nie 
bêdziemy opieraæ siê na instytucjach w ten sam sposób. Bêdziemy staraæ siê by tworzyæ styl ¿ycia, 
który uwolni nasz najwiêkszy potencja³, tak ¿e bêdziemy prosperowaæ w swojej indywidualnej, 
globalnej i kosmicznej œwiadomoœci.

Tradycyjnym symbolem astrologicznym Ery Wodnika jest nosz¹cy prawdê. Motto tych czasów to 
“Wiem, dlatego wierzê.”. Starym sposobem by³o “Wierzê, dlatego wiem.”. Teraz i w przysz³oœci, 
ludzie bêd¹ poszukiwali praktycznego, osobistego doœwiadczenia by zweryfikowaæ staro¿ytne, 
duchowe prawdy. Nic nie bêdzie zaakceptowane bez przetestowania i bez doœwiadczenia. Testem 
doœwiadczenia nie bêdzie nasze przynale¿enie, ale sposób w jaki wyra¿amy nasz¹ œwiadomoœæ i 
kaliber w dzia³aniu. By zbudowaæ autentyczne doœwiadczenie w nas, czy pochodzi ono z ³aski czy z 
wytrwa³oœci, potrzeba sta³ej praktyki i zaanga¿owania w wy¿sz¹ œwiadomoœæ - potrzeba sadhany.
Taka wielka transformacja œwiadomoœci mo¿e przynieœæ kresy zamieszania i kreatywnego chaosu, 
szczególnie na p³aszczyŸnie porozumiewania siê z innymi, stylu ¿ycia, naszych wyborów i naszych 
relacji. Te nawyki zamkniête w starej œwiadomoœci mog¹ walczyæ o utrzymanie starego stylu, nawet 
kiedy rozsypuj¹ siê jak piasek na wietrze, rozdmuchiwane przez fale zmian, napêdzane przez 
niewidzialne si³y. Podstaw¹ nowego stylu ¿ycia bêdzie sadhana: praktyka dyscypliny by integrowaæ 
cia³o, umys³ i ducha. Techniki nauczane przez Yogi Bhajana i styl ¿ycia i dyscypliny Kundalini Jogi, 
oferuje ka¿demu z nas efektywny i wydajny sposób by realizowaæ potencja³ ka¿dej osoby. Pierwsz¹ 
nauk¹ w tym stylu ¿ycia jest by codziennie wstawaæ przed wschodem s³oñca i robiæ sadhanê. Nie 
mo¿na tego bardziej podkreœliæ. Nie powinno siê tego przeoczyæ.
Nastêpna dyskusja daje wskazówki dla pe³nej mocy osobistej praktyki i efektywnej grupowej 
sadhany. Pomorze tobie nie tylko robiæ sadhanê, ale byæ sadhan¹ z ka¿dym oddechem.
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Proces i Progres w Sadhanie
Sadhana. Aradhana i Prabhupati
Praktyka sadhany jest niesutann¹ rafinacj¹ jaŸni i naturalnie przebiega przez poziomy. Trzy klasyczne 
poziomy, przez które przechodzi praktykuj¹cy to sadhana, aradhana i  prabhupati. Prosto t³umacz¹c to 
oznacza dyscyplinê, podejœcie i mistrzostwo. Zauwa¿, ¿e s³owo “sadhana” jest u¿ywane w dwóch 
znaczeniach: Sadhana jako ca³kowita praktyka z jej wszystkimi stopniami; oraz jako jeden ze stopni , 
przez który przechodzimy w miarê jak mistrzowsko opanowujemy siebie w Sadhanie. “Sadhana” i 
“sadhana.” Trzy stopnie s¹ nierozerwalne, ka¿dy wspiera i rozwija inne. Sadhana oczyszcza jakoœæ i 
rozwija cechy naszej œwiadomoœci jako ludzkiego istnienia: stopnie odpowiadaj¹ krokom ku 
mistrzowskiemu opanowaniu naszych nawyków; techniki sadhany uspakajaj¹ rozbujane ego; proces 
oczyszczania odzwierciedla krystalizacjê naszej œwiadomoœci i kalibru. Sadhana jest procesem 
oczyszczania ludzkiej œwiadomoœci, wypalania starych wzorców i oczyszczania podœwiadomoœci.
Yogi Bhajan nazywa³ tê rafinacjê, samo-krystalizacj¹. Idealnie jest uczyniæ umys³ diamentowym 
umys³em, klejnotem bez skazy wartym najwiêkszych muzeów. Tak opisuje ten proces samo-
krystalizacji:
Nie mo¿esz osi¹gn¹æ nic w ¿yciu, nie mo¿esz skrystalizowaæ swojej jaŸni bez dyscypliny. S¹ naukowe  
pojêcia, które wszyscy znamy: destylacja, sublimacja, krystalizacja.  Destylacja oczyszcza. To jest 
codzienna sadhana, któr¹ robimy. Podczas destylacji usuwamy zanieczyszczenia, tak jak filtr. 
Nastêpnie jest sublimacja. Jest bardziej subtelna i kompletna. Jest transformacj¹ czegoœ w wy¿szy stan 
energii. Sublimacja pozostawia wszystkie g³êboko osadzone zanieczyszczenia za sob¹. To tak jak byœ 
wzi¹³ kostkê siarki i podgrzewa³ j¹, a¿ siarka wyparuje, a wszystkie nieczystoœci zostan¹ pod spodem. 
Tym jest kirtan - sublimacj¹ poprzez s³owo. Na koñcu jest krystalizacja. Kiedy oczyszczanie jest 
zaawansowane, zbierasz substancjê wokó³ pojedynczego czystego-kryszta³u. Nawet ten proces 
rafinacji ma stopnie i poziomy. Nasiono musi byæ doskona³e. Temperatura i œrodowisko musi byæ 
sta³e. Je¿eli wszystkie sprawy s¹ utrzymywane w sta³oœci i doskona³oœci, wtedy otrzymujesz doskona³y 
klejnot. Zazwyczaj nastêpuj¹ca po tym krystalizacja ma cztery poziomy w³aœciwoœci. Najbardziej 
znany jest nieprzezroczysty lub surowy kamieñ. To jest dobra substancja, ale mo¿e byæ przykryta na 
wierzchu z wieloma wadami w swej strukturze, tak ¿e nie ma pe³nej mocy ani przejrzystoœci. Nastêpn¹ 
w³aœciwoœci¹ jest kamieñ pó³szlachetny. Jest czystszy, bez warstwy na wierzchu i nielicznymi wadami. 
Trzeci¹ w³aœciwoœci¹ jest stan klejnotu. Ten jest piêkny. Ma nieliczne lub nie ma ¿adnych skaz i mo¿e 
przechowywaæ œwiat³o. Czwarta w³aœciwoœæ jest naprawdê rzadka. Jest  nieskazitelna, o doskona³ej 
strukturze i odbijaj¹ca wszystko dok³adnie. To jest intuicja - wewnêtrzna i ucieleœniona - sta³a, 
spontaniczna kreatywnoœæ. To jest wynik przejœcia przez trzy stopnie praktyki: sadhana, aradhana, i w 
koñcu, prabhupati. 
Pierwszym krokiem jest codzienna sadhana, któr¹ wczeœniej ujêliœmy w szerokim znaczeniu, ale tutaj 
rozumiemy sadhanê jako wyra¿enie naszej osobistej praktyki. Sadhana oznacza ka¿d¹ praktykê samo-
korekcji, która dostarcza umys³owi i cia³u procedury dyscypliny by wyraziæ w sobie Nieskoñczonoœæ.
Jest to praktyka, która reguluje twoje cykle, wzorce, mentalne i emocjonalne reakcje, tak ¿e wspieraj¹ 
one twoj¹ intencjê, twoje wartoœci i twój cel. Jest to taki czas ka¿dego dnia, by dostrzec negatywne 
nawyki, które oddala³y ciê od wy¿szej œwiadomoœci i by eliminowaæ pragnienia le¿¹ce u podstawy 
tych nawyków, jeden po drugim, krok po kroku. Jest to œwiadoma aktywnoœæ. Nie jest automatyczna.
Œwiadomie wybierasz by wstawaæ wczeœnie rano, zamiast spaæ. Œwiadomie æwiczysz cia³o i wyra¿asz 
Nieskoñczonoœæ w twoim sercu swoim g³osem i projekcj¹ zaanga¿owania. Ka¿dy dzieñ jest inny. 
Ka¿dego dnia ty jesteœ inny. Co ka¿de 72 godziny wiêkszoœæ twoich komórek w ciele zmienia siê. 
Choroba przychodzi i odchodzi. Motywacja roœnie i s³abnie. Ale przez wszystkie zmienne ¿ycia, 
poprzez zmienne reakcje i emocje, poprzez wszystkie palpitacje niespokojnego serca, i poprzez 
sztorm naszych myœli i idei, my œwiadomie wybieramy by zachowaæ sta³¹, regularn¹ praktykê. 
Poprzez to zaanga¿owanie ustanawiamy priorytet w ¿yciu, ponad wszystkimi zmianami: Wybieramy 
by wyra¿aæ  Nieskoñczon¹ Uniwersaln¹ JaŸñ by rozwijaæ nasz¹ ludzk¹, skoñczon¹ jaŸñ jako kana³ 
aby wyra¿aæ nasz¹ subteln¹ i nieskoñczon¹ naturê. 
Jogiczne skrypty wymagaj¹ przynajmniej 2,5 godziny sadhany przed wschodem s³oñca. W ten sposób,



 dedykujesz co najmniej jedn¹-dziesi¹t¹ ka¿dego dnia by rafinowaæ swoj¹ œwiadomoœæ, zachowaæ 
swoj¹ witalnoœæ i ³¹czyæ siê do boskiego wymiaru w tobie i do Boga.  W te wczesne godzin,  prana - 
podstawowa si³a ¿yciowa œwiadomoœci, koncentruje siê i fizyczne oczyszczanie jest ³atwiejsze ni¿ w 
póŸniejszych godzinach dnia. Jest to cichy czas kiedy niewiele osób jest na nogach, tak wiêc nie³ad i 
ha³as codziennych aktywnoœci nie bêdzie przeszkadza³ ani kolidowa³ z twoj¹ praktyk¹ i 
klarownoœci¹.Choæ wiele rzeczy mo¿e poddaæ próbie ci¹g³oœæ i g³êbie twojej porannej sadhany, w 
miarê jak podbijasz ka¿d¹ z nich, zbudujesz si³ê woli, pewnoœæ i zdolnoœæ by œwiadomie rozœwietlaæ 
umys³. Ta regularna praktyka sta³oœci, œwiadomoœci i gotowoœci przeplata siê w twoim ¿yciu z 
wra¿liwoœci¹ na naturalne rytmy twojego cia³a i ka¿d¹ chwilê. To nie jest ma³e osi¹gniêcie. Je¿eli 
ka¿dego dostrajasz swoje mentalne i fizyczne rytmy, wtedy ¿adna czêœæ ciebie nie wyjdzie poza 
szereg. Ca³y dzieñ p³ynie lepiej. Robienie sadhany o tej samej porze ka¿dego dnia pomaga tobie j¹ 
szybko mistrzowsko opanowaæ poniewa¿ twoje cia³o i umys³ u¿ywaj¹ regularnoœci by zakotwiczyæ 
siê w twojej œwiadomoœci. Regularna praktyka jest czêœci¹ sztuki uczenia siê przedsiêwziêcia samo-
mistrzowstwa. Z praktyki i teorii wiemy, ¿e je¿eli praktykujesz dan¹ rzecz o tej same porze i 
ka¿dego dnia to nauczysz siê jej lepiej. Dlatego, je¿eli praktykujesz medytacjê ka¿dego dnia, staje 
siê ona ³atwiejsza i ³atwiejsza. W medytacji oczyszczasz podœwiadomy umys³ z jego lêków, 
niepokoju i w zamian uwalniasz rezerwy œwiadomoœci i energii - by odnowiæ siebie. Kultywujesz 
nowe nawyki: pozwalasz twojej u œwiadomoœci prowadziæ ciebie; nie gonisz wiêcej za myœlami i 
reakcjami twojego umys³u; praktykujesz neutralnoœæ i elastycznoœæ. 
W miarê jak na wierzch wychodz¹ kolejne lêki, patrz na nie z neutralnoœci¹, a twoje instynktowne i 
wyuczone lêki uwolni¹ mo, któr¹ maj¹ nad tob¹. Stajesz siê elastyczny, prze³amujesz sztywne, 
automatyczne zachowania wywo³ane niepokojem, lêkiem i depresj¹. Wiêkszoœæ lêków jest 
wyuczona w okreœlonym czasie dnia i zakotwiczona w specyficznych okolicznoœciach lub myœlach. 
Te lêki pojawiaj¹ siê najbardziej intensywnie kiedy s¹ pobudzane przez podobne okolicznoœci, czas 
lub wzorce myœli, które pierwotnie je zapocz¹tkowa³y.
 Poprzez medytowanie we wczesnych czasie sadhany, powoli przerabiasz te niepokoje w sposób 
œwiadomy, pod kontrol¹ zamiast stawaæ siê podmiotem wobec reakcji jakie, które wywo³uj¹ w 
naszym codziennym ¿yciu. Normalnie reagujesz na niepokój na jego warunkach i w jego 
czasie.Twoje podœwiadome reakcje i emocje wypychaj¹ twoj¹ œwiadomoœæ i rzeczywistoœæ ka¿dego 
momentu. Poniewa¿ twoja praktyka ma miejsce tego samego dnia, o tej samej porze, coraz prostsze 
staje siê przetwarzanie i przekierowywanie lêków kiedy ustanowisz i zanurzysz siê w klarownoœci 
w³asnej œwiadomoœci. W koñcu umys³ bêdzie oczyszczony z chmur lêku, gniewu, depresji i fantazji, 
a moc kreatywnoœci zacznie wychodziæ na powierzchniê.

Aradhana
Stopniowo twoja sadhana rozwija siê w podejœcie do ¿ycia i sta³y nawyk - aradhana, drugi stopieñ 
dyscypliny. Po praktykowaniu regularnej sadhany przez jakiœ czas, nauki i œwiadomoœæ stabilizuj¹ 
siê i zaczynaj¹ przes¹czaæ siê do g³êbszych warstw umys³u. Zajmie to trochê czasu zanim œwiadome 
dzia³anie lub nawyk przeniknie do podœwiadomoœci i w koñcu zarz¹dzi nieœwiadomoœci¹. By 
mistrzowsko opanowaæ nowy nawyk tradycyjnie wymaga to 40 kolejnych dni ci¹g³ego dzia³ania. 
Zaczynasz wyczuwaæ rezultaty twoich dzia³añ i korzyœci z nowego postrzegania, energii i zachowañ. 
By ustabilizowaæ to pod wp³ywem wszystkich okolicznoœci zajmie to 90 dni. By uczyniæ to 
spontanicznym nurtem kiedy koncentrujesz siê na innych rzeczach mo¿e zaj¹æ 120 dni. By 
przenikn¹æ stare blokady, lêki i inne nawyki mo¿e to wymagaæ bardziej stabilego wysi³ku - czêsto 
lat. Zale¿y to od osoby, intensywnoœci i jakoœci wysi³ku, oraz od warunków startowych.
Kiedy osi¹gniesz ten cel, wysi³ki które œwiadomie zasiewasz zapuszczaj¹ korzenie, a pêdy mog¹ 
wzrastaæ o w³asnych si³ach. Ostatecznie podœwiadomy umys³ odbiera wiadomoœæ. Rozumie, ¿e 
jesteœ szczery; ¿e medytacja jest priorytetem; ¿e ka¿dego dnia w tym czasie budzisz siê 
automatycznie gotowy na sadhanê. Zdaje sobie sprawê, ¿e wa¿ne jest jak oddychasz; robisz to 
niezale¿nie od tego co dzieje siê w twoim ¿yciu. Podœwiadomoœæ zaczyna wspieraæ sadhanê, któr¹ 
zaczynasz czuæ bezwysi³kowo. Podœwiadomoœæ, która zarz¹dza oko³o 85% twoich aktywnoœci i 
reakcji, naby³a teraz nowy nawyk - nawyk by wspieraæ siê we wzrastaniu w œwiadomoœci i 
przytomnoœci poprzez praktykê sadhany.
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Na pocz¹tku, pe³en woli œwiadomy wysi³ek by robiæ sadhanê mo¿e wydawaæ siê negatywnym 
dzia³aniem. Wprowadza dyscyplinê kosztem niektórych innych aktywnoœci - takich jak sen! 
Konfrontuje twoje by utrzymywanie regularnoœci na ka¿dy mo¿liwy sposób. Ale kiedy sadhana 
rozwija siê w aradhanê, zwyciêstwo, pewnoœæ i wdziêcznoœæ przychodz¹ z tego trudu. Ustanowi³eœ 
procedurê, która budzi pragnienie twojego wy¿szego umys³u by ³¹czyæ siê z uniwersaln¹ jaŸni¹. 
Podczas aradhany, umys³ staje siê bardziej aktywny, a oczyszczanie œwiadomoœci na sadhanie jest 
g³êbsze. Je¿eli na tym etapie poczujesz opór to pochodzi on ju¿ z innego Ÿród³a. Nie jest to ju¿ 
zmiennoœæ umys³u czy zewnêtrzne przeszkody. Zamiast tego, teraz konfrontuje ciê podstawowe 
pytanie: Czy bêdziesz dzia³a³ i myœla³ w twojej wy¿szej jaŸni, czy nadal chcesz zawieszaæ siê na 
swojej starej to¿samoœci? Czy nadal bêdziesz replikowa³ swoje uczucia i znajome emocje z ego czy 
zaczniesz dzia³aæ z wra¿liwoœci twojej œwiadomoœci? Czy identyfikujesz siê z w³asnym ego? Czy 
pod¹¿asz za swoj¹ osobowoœci¹? Czy inaczej, czy identyfikujesz siê ze swoim sercem i dusz¹ by 
u¿ywaæ swojej osobowoœci i ego by s³u¿yæ swojemu przeznaczeniu? Je¿eli wybierasz wy¿sz¹ jaŸñ, 
wtedy sadhana staje siê przyjemnoœci¹ i skaczesz do góry ka¿dego ranka na to spotkanie. Jeœli 
odk³adasz decyzjê, to wahasz siê: najpierw jesteœ zmotywowany, potem nie masz motywacji. 
Wyolbrzymiasz: stajesz siê bardziej zmêczony i chory ni¿ jesteœ, lub mo¿esz zasn¹æ by unikn¹æ 
znacz¹cej transformacji, która przychodzi wraz z zaanga¿owaniem w jaŸñ. To s¹ typowe pu³apki na 
tym etapie rozwoju. Jednak powa¿niejsz¹ pu³apk¹ na tym etapie jest uczucie, ¿e siê “to zrobi³o”. 
Kiedy ju¿ nawyk fizyczny jest mocno ustanowiony, byæ mo¿e staniesz siê niedba³y w mentalnej 
dyscyplinie by rozpromieniaæ swój umys³ ku Nieskoñczonoœci. To jak wspinanie siê na szczyt: Kiedy 
dochodzisz do wysokiej pó³ki skalnej, masz impuls by rozbiæ obóz i spogl¹daæ w dó³ doliny, od¿ywiaæ 
siê jagodami i odpoczywaæ od wyczerpuj¹cego wspinania siê. Ale czekaj¹c zbyt d³ugo os³abi twoje 
miêœnie i nied³ugo mo¿e nawet zapomnisz dlaczego w ogóle chcia³eœ wspi¹æ siê na szczyt, podczas 
gdy jest tobie tu tak wygodnie. Wiesz, ¿e ci¹g dalszy wspinaczki jest trudniejszy, bardziej stromy i 
zimniejszy ni¿ cokolwiek wczeœniej doœwiadczy³eœ. Dlatego unikasz tego kroku. 
Tak samo jest kiedy wspinasz siê ku samorealizacji i osobistej doskona³oœci. Kiedy ju¿ 
praktykowaliœmy wystarczaj¹co d³ugo by potwierdziæ nasze nastawienie, odprê¿amy siê. Robimy 
sadhanê, ale zasypiamy. Wibrujemy Nam - œwiête dŸwiêki i imiona Bogów - ale czasem czujemy, ¿e 
s³owa s¹ tylko mechanicznymi dŸwiêkami bez znaczenia, poniewa¿ straciliœmy ³¹cznoœæ z nasz¹ 
pierwotn¹ motywacj¹ i intencj¹. To jest normalne. To jest czêœæ przeorganizowania siê 
podœwiadomoœci , która wp³ywa na motywacjê i intencjê. W którymœ momencie mo¿esz nie czuæ 
absolutnie ¿adnej motywacji by kontynuowaæ. W tych momentach, wspiera ciê regularny nawyk 
zobowi¹zania by robiæ sadhanê. Twoje poczucie obowi¹zku i twoja mi³oœæ do Nam mo¿e staæ siê 
jedynym powodem by kontynuowaæ. Je¿eli pozostajesz sta³y w tym ciemnym okresie, mo¿esz 
pod³¹czyæ siê do nowych zasobów energii i si³y w sobie. W miarê jak twoje uczucia oczyszczaj¹ siê i 
zaczynaj¹ ciê wspieraæ, zaczniesz polegaæ na Nieskoñczonoœci i nigdy ju¿ nie bêdziesz musia³ polegaæ 
na skoñczonej motywacji czy strukturze dla swojego poczucia jaŸni czy twojej mocy kreatywnego 
dzia³ania.

Prabhupati

Ostatni etap, prabhupati, reprezentuje otwarcie i dostrojenie siê do super-œwiadomoœci. Kiedy 
aradhana solidnie oczyœci³a podœwiadomoœæ i do tej poryw utrzymywa³a  twoj¹ motywacjê, 
zaanga¿owanie, i u¿ywanie Nieskoñczonoœci jako twojej podstawy, teraz wkraczasz w prabhupati, 
Mistrzostwo Boga. Jest to stan neutralnoœci. Twoja motywacja pochodzi z neutralnego umys³u. Nie 
dzia³a ani na rzecz, ani przeciwko niczemu. Nie doœwiadczasz ani przywi¹zania, ani awersji, 
doœwiadczasz jedynie istnienia. ¯adna skoñczona rzecz nie motywuje ciê: pieni¹dze, s³awa, seks ani 
osobisty postêp nie determinuje twoich dzia³añ. Nie jesteœ manipulowany przez rzeczy. Wiêkszoœæ z 
nas jest tak przywi¹zana do swojej w³asnoœci, nadziei a nawet lêków, ¿e nie mo¿emy  z ka¿dym 
oddechem dzia³aæ kreatywnie i swobodnie w naszej najwy¿szej œwiadomoœci. 

33
Kundalini Yoga Sadhana Guidelines 2nd edition: t³umaczenie polskie

jogazdrowia.pl



Zamiast tego obni¿amy swój potencja³, przysz³oœæ, by zatrzymaæ przesz³oœæ. Ale w twoim neutralnym 
stanie, mo¿esz odczuwaæ Nieskoñczonoœæ w ka¿dej rzeczy i nic nie motywuje ciê bardziej ni¿ samo 
doœwiadczenie Nieskoñczonoœci. Uwalniasz siê od uwarunkowañ, a twoja motywacja pochodzi 
jedynie z centrum twojego istnienia, z wewn¹trz. Na tym etapie œwiadomy umys³ zanurzy³ siê poza 
podœwiadomy umys³, do super œwiadomego umys³u, gdzie nie ma jakiegokolwiek konfliktu.  Nie 
jesteœ podzielony, przez konflikty, które posiada ka¿da osobowoœæ ze wzglêdu na jej dynamiczn¹ 
strukturê. Wszystkiego doœwiadczasz jako harmonii. Nawet gdy znacz¹ce, zewnêtrzne okolicznoœci 
mog¹ wydawaæ siê trudne lub katastrofalnie, ty wyczuwasz wiêcej. Akceptujesz wiêcej. Mo¿esz 
nawet czuæ wiêcej bólu, i wiêcej radoœci ka¿dej osoby wokó³ ca³ego globu, ale nadal pozostajesz w 
neutralnym umyœle - wznios³ym, pragmatycznym i subtelnym. Intencja i dzia³anie p³ynnie siê ³¹cz¹, 
by akceptowaæ to co jest i by robiæ rzeczy w sposób oryginalny i organiczny, zgodnie z twoj¹ 
œwiadomoœci¹ i wartoœciami. Jest to Mistrzostwo Boga - prabhupati. W tej koncepcji nie ma Boga na 
zewn¹trz lub oddzielonego od ciebie. Nieskoñczonoœæ jest intymny; ty mieszkasz w Bogu i Bóg 
mieszka w tobie. Twoja nienaruszalna wy¿sza JaŸñ manifestuje siê w ka¿dej myœli, uczuciu i komórce 
twojego cia³a. Ucieleœniasz pobo¿noœæ poprzez swoj¹ dobroæ, wspó³czucie i kaliber. Prabhupati 
oznacza, ¿e kultywowa³eœ wiarê w swoim umyœle; ¿e ufasz ka¿demu dzia³aniu z twojego istnienia, 
poza umys³em. To co niewidoczne przeplata siê z tym co widoczne.
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