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Ong namo guru dev namo 
K³aniam siê subtelnej boskiej m¹droœci,

boskiemu nauczycielowi wewn¹trz

Ad guray nameh
Jugad guray nameh
Sat guray nameh

Siri guru dayv-ay nameh
K³aniam siê pierwotnej m¹droœci

K³aniam siê m¹droœci prawdziwej przez wieki
K³aniam siê prawdziwej m¹droœci

K³aniam siê wielkiej niedostrzegalnej m¹droœci

Niech Ciê wieczny s³oñca blask 
Zawsze tuli Mi³oœæ otacza

A to czyste œwiat³o co jest w Tobie
 Prowadzi Ciê

May the long time sun shine upon you
All love surround you

And the pure light within you
Guide your way on

Sat Nam
Jestem prawd¹

 Prawdziwa to¿samoœæ



Kundalini Joga - Praktyka w Erze Wodnika
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Era Wodnika rozpoczê³a siê 11 listopada 1991 roku. 
Zawo³anie poprzedniej Ery Ryb brzmia³o: “Chcê wiedzieæ, pomó¿ mi”. 
Wi¹za³o siê z szukaniem prawdy na zewn¹trz siebie. Wtedy g³ówn¹ potrzeb¹ by³a potrzeba 
wiedzy.
 
Era Wodnika to era doœwiadczenia, znajomoœci rzeczy oraz ekspansji.  
Jest to czas samo-wartoœci, charakteru i osobistego kalibru. 
Er¹ Wodnika rz¹dzi œwiadoma przytomnoœæ, informacja i energia.

Charakter Ery Wodnika:

Zmiany i uczenie siê s¹ nieustanne oraz trwaj¹ przez ca³e ¿ycie. Musimy 
zachowaæ mentaln¹, emocjonaln¹ i fizyczn¹ giêtkoœæ.

Intelekt nie wystarcza. Potrzebujemy nowego zwi¹zku z intuicj¹, emocj¹ i 
instynktem.

Uczenie siê nie wystarcza. Nie wystarcza te¿ wiedza. Potrzebujemy m¹droœci.

Nasze poczucie osobowej to¿samoœci i jej podstawy zmieniaj¹ siê.

Potrzebujemy o wiele wiêcej mi³oœci i jednoœci, gdy¿ odczuwamy wiêcej lêku 
oraz ogromn¹ niepewnoœæ.

Wytrwa³oœæ i nieprzerwane dzia³anie na najwy¿szych obrotach to powszechne 
standardy oceniania wszystkich oraz ich pracy, zaœ potrzeb¹ jest wchodzenie do 
wewn¹trz i regenerowanie siê.

Potrzebujemy pogodzenia i zintegrowania duchowej strony ¿ycia z techniczn¹ 
i materialn¹ - pewnej duchowej sprawnoœci w odczytywaniu wartoœci oraz 
znaczenia.

Nie ma ¿adnego oddzielenia. Ka¿de dzia³anie, które podejmujemy musi byæ rozwa¿one 
ekologicznie i globalnie, poniewa¿ ka¿da osoba oddzia³uje bezpoœrednio lub poœrednio, na 
rozleg³e sieci ludzi, inne ¿ywe istoty oraz miejsca.

Yogi Bhajan by³ œwiadomy zmian jakie czekaj¹ ludzkoœæ i przedstawi³ dla Zachodu system, 
który przygotowuje cia³o, umys³, duszê i wszystkie aspekty ludzkiego ¿ycia do ¿ycia w 
nowych realiach Ery Wodnika. System ten to Kundalini Joga, wyrafinowany zbór praktyk, 
który systematycznie transformuje nasz¹ œwiadomoœæ.

Trzy Krije  dla Ery Wodnika
www.jogazdrowia.pl



To w³aœnie ca³kowicie przebudzony system odczuwania, który 
absorbuje wszystkie niezliczone impulsy w ca³ej gamie wibracji i 
spontanicznie przetwarza je w dzia³anie (lub nie-dzia³anie) poza 
umys³em czyni ciebie Samo-Odczuwaj¹cym Cz³owiekiem.
Nie ma dyskusji. Nie ma ¿adnych decyzji do podjêcia. 
Jest tylko przep³yw przebudzonego systemu odczuwania 
i harmonijne dzia³ania istoty. 
To jest to co nazywamy “¯yæ z wol¹ Nieskoñczonoœci”.

Yogi Bhajan zaleci³ by praktykowaæ w Erze Wodnika te trzy krije:

Sat Krija  pomaga utrzymaæ otwarte czakry.

Kirtan Krija (Sa Ta Na Ma) zajmie siê Piêcioma ¯ywio³ami 
(tattwami) cia³a.

Sodarshan Chakra Krija mo¿e totalnie daæ tobie duchowe 
doœwiadczenie.

Nauczanie i praktyka wszystkich trzech medytacji w ramach 
programu Samo-Odczuwaj¹cego Cz³owieka wed³ug wskazówek Yogi 
Bhajana powinna przebiegaæ dwa razy dziennie w nastêpuj¹cy 
sposób:
Rano, w godzinach 4.00-8.00: po 11 minut ka¿dej medytacji
Wieczorem, w godzinach 4.00-8.00: po 11 minut ka¿dej medytacji 

Ÿród³o: IKYTA Sensory Human Curriculum, 3ho.org

Trzy Krije dla Ery Wodnika
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Usi¹dŸ na piêtach, wyci¹gnij rêce nad g³owê tak ¿e ³okcie przyciskaj¹ uszy, z³ó¿ d³onie 
razem.
Zapleæ palce d³oni oprócz palców wskazuj¹cych (Jupiter) , które s¹ skierowane do góry.

Zacznij wibrowaæ SAT NAM dobitnym g³osem w sta³ym rytmie oko³o 8 powtórzeñ na 10 
sekund. Czantuj dŸwiê SAT z Punktu Pêpka i splotu s³onecznego, wci¹gaj¹c pêpek w 
kierunku krêgos³upa. Na NAM kiedy rozluŸniaj brzuch.
Kontynuuj minimum 3 minuty. 

By zakoñczyæ: weŸ wdech i zastosuj Mulbandh (Zamkniêcie Podstawy) i napnij mocno 
miêœnie od poœladków, wzd³u¿ ca³ego krêgos³upa a¿ do ramion. Mentalnie pozwól energii 
przep³ywaæ przez szczyt czaszki.
Zrób ca³kowity wydech, zatrzymaj na wydechu i zastosuj  Mahabandh - wszystkie 
zamkniêcia cia³a. WeŸ wdech i rozluŸnij siê. 
Najlepiej po tej kriji zrób relaks, który trwa dwa razy d³u¿ej ni¿ czas wykonywania 
æwiczenia.

Komentarz:
Sat Krija jest fundamentaln¹ praktyk¹ Kundalini Jogi i powinna byæ praktykowana 
codziennie przez przynajmniej 3 minuty. Je¿eli nie masz czasu na cokolwiek innego, 
uczyñ tê krij¹ czêœci¹ twojego codziennego zaanga¿owania by utrzymaæ cia³o czyst¹ i 
witaln¹ œwi¹tyni¹ Nieskoñczonoœci.
Zauwa¿ jak podkreœlasz wci¹ganie Punktu Pêpka do œrodka. Nie próbuj stosowaæ 
mulbandhu; to dzieje siê automatycznie je¿eli wci¹gasz pêpek. Tym samym, biodra i 
odcinek lêdŸwiowy krêgos³upa nie obraca siê, ani nie wygina siê. Twój krêgos³up 
pozostaje prosty. Jedyny ruch wykonuj¹ twoje rêce, które rozci¹gaj¹ siê do góry z 
ka¿dym Sat Nam, kiedy podnosi siê twoja klatka piersiowa.

Kundalini Joga: Trzy Krije dla Ery Wodnika

Sat Krija
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Jest wiele efektów Sat Kriji.
Wzmacnia ca³y system seksualny i stymuluje naturalny przep³yw energii, rozluŸnia fobie 
wobec seksualnoœci. Pozwala tobie kontrolowaæ natarczywe impulsy seksualne poprzez 
przekierowanie przep³ywu energii seksualnej ku kreatywnym dzia³aniami i uzdrawianiu 
cia³a. Ludzie, którzy s¹ mocno nieprzystosowani lub maj¹ problemy mentalne, bêd¹ 
czerpaæ korzyœci z tej kriji, poniewa¿ te zak³ócenia s¹ zawsze zwi¹zane z nierównowagê 
energii w trzech dolnych czakrach. Ogólne zdrowie fizyczne poprawia siê, poniewa¿ to 
æwiczenie ³agodnie i rytmicznie masuje wszystkie organy wewnêtrzne. Serce wzmacnia 
siê poprzez rytmiczne ciœnienie krwi, które poprzez pompowanie pêpka kieruje siê w górê 
i w dó³. To æwiczenie bezpoœrednio stymuluje i kierunkuje energiê kundalini, dlatego 
musi byæ zawsze praktykowane z mantr¹ Sat Nam.

Mo¿esz rozwin¹æ czas Sat Kriji do 31 minut, ale pamiêtaj by po niej g³êboko siê 
zrelaksowaæ. Dobrym sposobem rozbudowywania czasów jest robienie kriji przez 3 
minuty i 2 minuty odpoczynku. W ten sposób mo¿esz w sumie zrobiæ 15 minut Sat Kriji i 
10 minut odpoczynku. Po tym treningu zrób 15 minut g³êbokiego relaksu. Nie próbuj od 
razu robiæ 31 minut tylko dlatego, ¿e czujesz siê silny, mêski czy dlatego, ¿e jesteœ 
nauczycielem jogi.  Pozwól kriji dobrze przygotowaæ pod³o¿e w twoim ciele by zasiaæ 
nasiona wy¿szego doœwiadczenia. Nie jest to tylko æwiczenie, jest to krija która pracuje 
na wszystkich poziomach twojego istnienia - znanych i nieznanych. Mo¿esz zablokowaæ 
bardziej subtelne doœwiadczenia wy¿szych energii poprzez byt mocne forsowanie cia³a 
fizycznego. Mo¿esz mieæ wielkie przep³ywy energii lub mo¿esz mieæ doœwiadczenie 
œwiadomoœci, ale nie bêdziesz w stanie zintegrowaæ doœwiadczenia z twoj¹ psyche. 
Dlatego przygotuj siê konsekwentnie, z cierpliwoœci¹ i umiarkowaniem. Efekt koñcowy 
jest gwarantowany.
Je¿eli nie bra³eœ nigdy narkotyków lub ju¿ oczyœci³eœ swój system ze wszystkich ich 
efektów, mo¿esz wybraæ by zrobiæ Sat Krijê z otwartymi d³oñmi, z³o¿onymi p³asko 
razem. Ta metoda uwolni wiêcej energii. Nie jest na ogó³ uczona na zajêciach, dlatego ¿e 
uczestnicy mog¹ mieæ ca³kowicie os³abiony uk³ad nerwowy przez stosowanie 
narkotyków.

Kundalini Joga: Trzy Krije dla Ery Wodnika

Sat Krija

Trzy Krije  dla Ery Wodnika
www.jogazdrowia.pl

Sat oznacza prawdê, rzeczywistoœæ istnienia.
Nam oznacza to¿samoœæ.
Jest to  Bij mantra  - mantra nasienia. W nasieniu zawarta jest 
ca³a wiedza, by mog³o wyrosn¹æ drzewo. Esencja lub nasiono 
to ucieleœniona to¿samoœæ prawdy w formie. Wibrowanie tej 
mantry budzi duszê i oddaje ciê swojemu przeznaczeniu. 
Ta mantra równowa¿y 5 ¿ywio³ów (tattv).

Ÿród³o: Sadhana Guidelines 



Panj Shabd reprezentuje sylaby bij mantry Sat Nam. Panj oznacza piæã i wyraýa piæã 
pierwotnych dêwiæków wszechúwiata: S, T, N, M, A. Wymawia siæ je z dùugim ‘aa’, jako 
dêwiæki: SAA, TAA, NAA, MAA oraz úpiewa do prostej melodii.

SAA Caùoúã: wszystko, co kiedykolwiek byùo, jest i bædzie (kciuki dotykajà palców 
wskazujàcych)
TAA Kreatywnoúã: Zasada Tworzenia (kciuki dotykajà placów úrodkowych)
NAA Zniszczenie albo Úmierã (kciuki dotykajà palców serdecznych)
MAA Odrodzenie albo Narodziny (kciuki dotykajà najmniejszych palców)

Usiàdê z wyprostowanym krægosùupem. Mocno úciskaj opuszki kciuków z opuszkami 
poszczególnych palców tych samych dùoni, zaczynajàc od palców wskazujàcych i 
czantujàc kaýdà sylabæ mantry. Pamiætaj o wizualizacji w ksztaùcie litery L, energii 
wpùywajàcej do czakry korony i wychodzàcej przez punkt miædzy brwiami.

Kundalini Joga: Trzy Krije dla Ery Wodnika

Kirtan Krija: SA TA NA MA
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5 minut czantuj NA GÙOS
5 minut czantuj SZEPTEM
10 minut czantuj w ciszy
5 minut SZEPTEM
5 minut NA GÙOS
1 minuta CAÙKOWITEJ CISZY I BYCIA NIERUCHOMO.
Aby zakoñczyã: weê gùæboki wdech, unieú ræce do góry i energicznie potrzàúnij palcami. 
Rozluênij siæ.

Tæ praktykæ moýesz wykonywaã w krótszej sekwencji zachowujàc proporcje:
1 jednostka czantuj na gùos
1 jednostka czantuj szeptem
2 jednostki czantuj mentalnie
1 jednostka czantuj szeptem
1 jednostka czantuj na gùos

Komentarz: Nawyki rzàdzà naszym ýyciem. Czy czuùeú siæ kiedykolwiek niewolnikiem 
wùasnych nawyków? Myúli albo emocji? Potrzeba 40 dni na wprowadzenie nowego 
nawyku, 90 dni na jego ustanowienie oraz 120 dni na jego potwierdzenie. Nie 
przeùamujemy „zùego”, demotywujàcego nawyku, ale zamieniamy go na pozytywny, 
motywujàcy nawyk.

Wzorce nawyków sà jak koryta rzek, wyrobione wodà przepùywajàcà zawsze po tej samej 
trasie. Te wzorce powstaùe z przeszùych dziaùañ, istniejà w podúwiadomoúci. 
Automatycznie powtarzamy te wzorce lub zachowania i nazwyamy to „pùyniæciem z 
pràdem”. Te wzorce to samskary. Karma to sposób, w jaki dziaùamy z poziomu samskar. 
Najskuteczniejszym narzædziem do zmiany albo usuniæcia z podúwiadomoúci 
negatywnych, samo-ograniczajàcych samskar jest mantra. Mantra – twórcza projekcja 
umysùu poprzez dêwiæk. Man=umysù ; Trang = fala albo projekcja. Nauka o mantrze jest 
oparta na wiedzy o tym, iý dêwiæk jest formà energii posiadajàcà strukturæ, moc oraz 
zdefiniowany przewidywalny wpùyw na czakry i psychikæ czùowieka. 
Czantowanie dosùownie redefiniuje oraz zmienia przpùyw powodujàcych nami lub 
ograniczajàcych nas nawyków. 
Kiedy nowe, pozytywne wzorce zastæpujà wzorce negatywne, nie musimy juý za kaýdym 
razem iúã utartà úcieýkà, a nasze ýycie zmienia siæ na lepsze. 

Trzy Krije  dla Ery Wodnika
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Kundalini Joga: Trzy Krije dla Ery Wodnika

Pozycja: Usi¹dŸ w pozycji £atwej z lekk¹ jalandhar bandh.

Oczy: Wzrok jest skierowany na czubek nosa. 

Tej medytacji nie wykonuje siê z zamkniêtymi oczami.

Mantra: 

Wha-hay-guru

Sodarshan Chakra Kriya

Mudra i Oddech:   

a) Zablokuj  prawym kciukiem praw¹ dziurkê nosa. WeŸ powoli wdech lew¹ dziurk¹ nosa. Zatrzymaj na 

wdechu. Mentalnie wibruj mantrê Wha-hay-guru 16 razy. 

Pompuj Punktem Pêpka w sumie 48 razy.

b) Po 16  Wha-hay-guru powtórzeniach odblokuj praw¹ dziurkê: zaciœnij prawym palcem wskazuj¹cym 

(lub ma³ym palcem) lew¹ dziurkê by odblokowaæ praw¹. Powolny i g³êboki wydech przez praw¹ dziurê 

nos.

c) Kontynuuj naprzemiennie a) i b).

Czas: 11-31 minut.

Kiedy opanujesz mistrzowsko tê praktykê mo¿esz wyd³u¿yæ czas do 62 minut, a nastêpnie do 2,5 godzin.

By zakoñczyæ: WeŸ wdech, zatrzymaj oddech na 5-10 sekund. Wydech. Wyci¹gnij rêce do góry i 

wytrz¹œnij ka¿d¹ czêœæ twojego cia³a przez 1 minutê, tak by energia mog³a siê rozprowadziæ.

Na WHAA (pierwszy stopieñ) lekko 

podci¹gnij pêpek do ty³u, na HAY (drugi stopieñ) podci¹gnij pêpek mocniej, na GUROO (trzeci stopieñ) 

podci¹gnij pêpek jeszcze mocniej, nastêpnie rozluŸnij. 

Trzy Krije  dla Ery Wodnika
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Komentarz:

To jest jedna z najwiêkszych medytacji jak¹ mo¿esz praktykowaæ. Ma konkretn¹ transformuj¹c¹ moc. 

Osobista to¿samoœæ jest przebudowywana, daj¹c osobie now¹ perspektywê JaŸni. Przetrenowuje umys³. 

Wed³ug tantra shastra, mo¿e oczyœciæ przesz³¹ karmê i podœwiadome impulsy, które mog¹ blokowaæ ciê 

przed spe³nieniem siebie. Równowa¿y wszystkie 27 aspektów ¿ycia i mentalnych projekcji i daje tobie 

praniczn¹ moc zdrowia i uzdrawiania. 

Ustanawia wewnêtrzne szczêœcie i stan przep³ywu i ekstazy w ¿yciu. Otwiera twój wewnêtrzny 

wszechœwiat by odpowiadaæ, wspó³tworzyæ i dope³niæ zewnêtrzny wszechœwiat.

Ta medytacja równowa¿y aspekt Nauczyciela w umyœle. Dzia³a na wszystkie inne aspekty jak lustro by 

odkryæ ich prawdziw¹ naturê i poddaje je korekcie. Dzia³asz jako istnienie, nie tylko jako robienie. Je¿eli 

aspekt Nauczyciela jest zbyt silny, ryzykujesz duchowe ego, które staje siê przywi¹zane do zdolnoœci 

oddzielania siê i bycia “ponad” normalnymi sprawami. Je¿eli aspekt Nauczyciela jest zbyt s³aby, u¿ywasz 

swojej duchowej i nauczycielskiej postawy dla osobistej korzyœci.

Kiedy jest zrównowa¿ony, aspekt Nauczyciela jest bezosobowo osobisty. Zaczyna od absolutnej uwa¿noœci 

i neutralnego oszacowania z punktu uwa¿noœci. Nauczyciel u¿ywa intuicji by bezpoœrednio wiedzieæ co jest 

prawdziwe, a co jest dywersj¹. Odpowiadasz z Neutralnego Umys³u poza pozytywnoœci¹ i negatywnoœci¹.

Twój cel i prawa dzia³ania s¹ dla ciebie jasne. Kompletny Nauczyciel nie jest instruktorem.

Nauczyciel jest ekspresj¹ Nieskoñczonoœci i s³u¿y wszystkim. Opanowujesz mistrzowsko brak 

przywi¹zania tak, ¿e jesteœ równoczeœnie we wszystkich dzia³aniach - a nie w ich wyniku.

Traktuj praktykê z czci¹ i podnoœ swoj¹ g³êbiê, wymiar, kaliber i szczêœcie. Daje tobie nowy pocz¹tek na 

przekór wszystkim przeciwnoœciom.

“We wszystkich 20 rodzajach jogi, w tym Kundalini Jogi, to jest najwy¿sza krija. Ta medytacja przecina 

ca³¹ ciemnoœæ. Da tobie nowy pocz¹tek. Jest to najprostsza krija, ale jednoczeœnie najtrudniejsza. Przebija 

siê przez wszystkie bariery neurotycznej lub psychotycznej wewnêtrznej natury.

Kiedy osoba  jest w bardzo z³ym stanie, techniki stosowane z zewn¹trz nie zadzia³aj¹. Ciœnienie musi byæ 

stymulowane z wewn¹trz. Tragedi¹ ¿ycia jest kiedy podœwiadomoœæ uwalnia œmiecie do œwiadomego 

umys³u. Ta krija wzywa Kundalini by daæ tobie niezbêdn¹ witalnoœæ i intuicjê by zwalczaæ negatywne 

efekty podœwiadomego umys³u.

Do tej mantry nie jest przywi¹zany ¿aden czas, miejsce, przestrzeñ ani warunek. Ka¿dy œmieæ ma swój czas 

¿eby siê oczyœciæ. Je¿eli bêdziesz oczyszczaæ swoje w³asne œmiecie, musisz oszacowaæ i oczyœciæ je jak 

najszybciej mo¿esz lub tak wolno jak chcesz. 

Zacznij praktykowaæ powoli - im wolniej, tym lepiej. Zacznij od 5 minut dziennie i stopniowo rozbudowuj 

praktykê do 31 lub 62 minut. Maksymalny czas dla tej medytacji to 2,5 godziny” - Yogi Bhajan

Kundalini Joga: Trzy Krije dla Ery Wodnika
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Punkt Pêpka

Bandhy (Zamkniêcia)

Mulbandh

Uddiyana Bandh 

Jalandhar Bandh 

Mahaband 

Oddech Ognia

Pozycja £atwa

 - Centrum przemiany energii w ciele. Punkt pêpka nie koresponduje z 
pêpowin¹, ani pêpkiem. Jest to oœrodek eteryczny znajduj¹cy siê kilka centymetrów 
poni¿ej pêpka, przed dolnym odcinkiem krêgos³upa. Ma on bardzo wa¿n¹ funkcjê, gdy¿ 
72.000 kana³ów energetycznych zbiega siê w tym punkcie. 
By prawdziwie zrozumieæ naturê medytacji i œwiadomoœci, potrzebna jest klarowna 
koncepcja energii oraz funkcji oœrodka pêpka.

 - Zamkniêcie Podstawy. 
Œci¹gniêcie trzech obszarów w kolejnoœci : zwieracz odbytu, narz¹dy p³ciowe, punkt 
pêpka. 
Mulbandh stosujemy na zakoñczenie ka¿dego æwiczenia kriji i medytacji.
Pobudza w³aœciwy  przep³yw p³ynu  rdzeniowego, miesza energie prany i apany w 
punkcie pêpka.

- Zamkniêcie Przepony.
Podci¹gnij miêœnie przepony do góry. Uddiyana integruje ni¿sze oœrodki (funkcje 
odruchowe, nieœwiadome) z wy¿szymi oœrodkami (œwiadomoœæ, elastycznoœæ) 
przekraczaj¹c barierê w œrodku cia³a (nerw “U”, splot pomiêdzy 8, a 9-tym krêgiem 
piersiowym). Integruje ona pionowo w³aœciwoœci emocjonalne i pozwala na wp³ywanie 
energii pranicznej do centralnego kana³u sushumna.

- Zamkniêcie Szyi. Przyci¹gnij szyjê do obojczyków, krêgos³up 
wyprostowany, szyja prosta.
Klatka piersiowa uniesiona.

- Wielkie Zamkniêcie: Mulbandh + Uddiyana + Jalandhar Bandh.
Odm³odzone zostaj¹ nerwy, gruczo³y i czakry.

 (agni pran) - szybki, rytmiczny, ci¹g³y oddech. Równy na wdechu i 
wydechu, bez przerw, oko³o 2-3 cykle na sekundê. Wykonuje siê przez 
nos, z zamkniêtymi ustami. Oddech Ognia napêdzany jest z punktu pêpka i splotu 
s³onecznego. Na wydechu wyrzucaj mocno powietrze przez nos poprzez wci¹ganie 
punktu pêpka do œrodka krêgos³upa, przepona podnosi siê. Na wdechu miêœnie 
brzucha rozluŸniaj¹ siê, przepona opada, wdech wynika z odprê¿enia, nie z wysi³ku. 
Oddech ognia m.in.  uwalnia toksyny z p³uc, wzmacnia si³y ¿ywotne, wzmacnia uk³ad 
nerwowy.

 - siad skrzy¿ny, krêgos³up wyprostowany, klatka uniesiona, broda 
przyci¹gniêta do obojczyków, d³onie spoczywaj¹ na kolanach lub w gyan mudra (kciuk i 
palec wskazuj¹cy stykaj¹ siê).
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“Laya Joga Naad Joga

Naad 

Naad Joga

Naam

Mantra

Shabd

Shabd Guru

Siri Guru Grant Sahib

Bij Mantra

Ashtang Mantra

Trikuti Mantra
Darshani Mantra

Simran

Jappa
Ajappa Jap

Anahat

 jest tym, jest tym, co synchronizuje esencjê.  jest tym, co tworzy esencjê.
Dla przemiany œwiadomej przytomnoœci Laya Joga u¿ywa strumienia uniwersalnego dŸwiêku - naadam - i 
przebudzenia czakr. Naadam nie jest fizycznym dŸwiêkiem, jak mogliœcie myœleæ. Jest to wibracja 
kreatywnoœci, wrodzona wszechœwiatowi i waszej wewnêtrznej istocie. Mantrami Laya Jogi s¹ dŸwiêki i 
s³owa przesycone tym zwi¹zkiem oraz harmoni¹, która budzi postrzeganie i intuicjê." - Yogi Bhajan

- Oznacza esencjê wszelkiego dŸwiêku. Jest to wibracyjna harmonia, przez któr¹ mo¿e zostaæ 
doœwiadczone to co Nieskoñczone.

 - Wibracyjna To¿samoœæ. "Co wibrujesz, tym siê stajesz.”

 - Kreatywna projekcja umys³u poprzez dŸwiêk. Man - umys³; Trang – fala; z ang.: through, poprzez.

 - Strumieñ dŸwiêku, który rozpuszcza tê czêœæ ego, która blokuje prawdê i uniemo¿liwia dostrzeganie 
i
dzia³anie z autentycznej JaŸni.

 - Technologia kwantowa dŸwiêku, która bezpoœrednio przywo³uje nasza œwiadomoœæ poprzez 
moc Naad (Esencji ca³ego dŸwiêku). Shabd Guru to Strumieñ DŸwiêku i Nauczyciel, poniewa¿ usuwa ucisk i 
zak³ócenia ego.

 - zakodowana forma Shabd Guru, która umo¿liwia programowanie naszego komputera
umys³u/cia³a, by rezonowaæ z Nieskoñczonoœci¹. Jest to ucieleœnienie wewnêtrznej m¹droœci strumienia 
dŸwiêku.

 - Mantra nasienia, bij – nasiono. Nasiono dŸwiêku jest zasadzone w nieœwiadomoœci. 
Przyk³ad: Sat Nam.

 - Ta mantra ma 8 czêœci lub bitów (uderzeñ) ( lub 8 "koñczyn")
Rytm Kundalini i jej ruch naturalnie koresponduje z rytmem Ashtang. W³aœciwoœci ka¿dej z czêœci mantry 
pokrywaj¹ spektrum w³aœciwoœci z œwiadomoœci. Przyk³ady:
Ek Ong Kar Sat Nam Siri Wahe Guru
Ra Ma Da Sa Sa Se So Hung

 - Równowa¿y energiê tworz¹c¹, organizuj¹c¹ i transformuj¹c¹. Przyk³ad: Wahe Guru.
 - Wizualna metoda medytacji. Mentalnie projektujesz mantrê na wewnêtrzny ekran i 

koncentrujesz siê na niej podczas gdy przesuwa siê ona przez ekran.

 - Dos³ownie "pamiêæ/pamiêtanie". W Simran medytacyjny umys³ p³ynie w pamiêci o Jednoœci 
poprzez
strumieñ dŸwiêku.

 - Dos³ownie "powtarzaæ". Praktyka recytacji na g³os by rozwin¹æ moc Simran.
 - Powtarzanie bez powtarzania. Bezg³oœna medytacja, która automatycznie rozwija siê jako 

rezultat jappa. "Ang Sang Wahe Guru", kiedy ka¿da komórka wibruje rytm. Ca³y wszechœwiat œpiewa dla 
ciebie, a ty s³uchasz.

 - Strumieñ dŸwiêku opisywany jako "Niezak³ócona Melodia". Dzieje siê tak wtedy, kiedy mantra 
rezonuje wka¿dym atomie i w³óknie twojego istnienia. Jej wibracja staje siê czêœci¹ ciebie. Jest tworzona 
kiedy wewnêtrznydŸwiêk jest wytwarzany z Centrum Pêpka i u¿ywaj¹c czubka jêzyka. To pobudza wy¿sze 
gruczo³y do wydzielania amrit, s³odkiego nektaru ekstazy.

 - Nauka o Naad oparta na doœwiadczeniu tego, w jaki sposób wibracje dŸwiêku oddzia³uj¹ na 
cia³o, umys³ i ducha poprzez ruch jêzyka, usta oraz zmiany w substancjach chemicznych w mózgu.
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