
Dusza i umysł będą zgodne z dharmą. Porzucisz przywiązanie do pojedynczych myśli i opinii 

w miarę jak wyrażasz swoją świadomość, która istnieje poza myślami. To jest pełne 

przebudzenie i integracja współczucia z osobowością. Współczucie daje nam zdolność 

wybaczania tego co niewybaczalne. Normalnie nie widzimy Boga we Wszystkim; widzimy 

Boga w niewielu rzeczaczach – w kilkorgu ludzi i w działaniach, które oceniamy jako dobre. 

Kochamy tych, których lubimy zamiast kochać wszystkich – szczególnie naszych wrogów. 

By mieć prawdziwe współczucie, musimy odbierać i doświadczać subtelności wewnątrz nas, 

która jest poza umysłem, poza formą i która daje początek wszystkim formom i 

doświadczeniom. By być współczującym, musimy nauczyć się jak stać się zerem; musimy 

praktykować nie-istnienie. Musimy zanurzać się jedynie w boskim istnieniu Boga i naszej 

Nieskończoności. Bez nawyku stałości w naszym umyśle i ego, jesteśmy schwytani w 

obronie lub ocenie tego co uważamy za dobre lub złe, święte i nie święte oraz tracimy 

zdolność autentycznej miłości i współczucia.  Ryzykujemy bycie religijnym bez duchowości; 

lub na odwrót. Potrzebujemy obydwu – wolnego przepływu ducha i manifestacji w działaniu 

w dyscyplinie i we współczuciu.  

 

 

 

 

Prawo Biegunowości 

 
Prawo biegunowości rządzi akcją i rekacją w całym wszechświecie. Wszystko prowadzi do 

równowagi. To co dajesz, to dostajesz. Jeżeli kradniesz, prawo równowagi będzie wymagało 

by ktoś lub coś kradło od ciebie. To daje porządek światu, który nazywamy karmą – działania 

mają efekt i równoważa się w pełni życia. Ponieważ te prawa rządzą przepływem wydarzeń 

w normalnym życiu, okoliczności w jakich funkcjonujemy uczą nas, odzwierciedlają nasze 

działania i działania innych. Poprzez akceptację i uchwycenie każdego momentu, zaczynamy  

rozpoznawać nasze wzorce jako okazję do zmiany – by zacząć podążać w kierunku 

przeznaczenia, nie losu. Możemy działać ze świadomości zamiast reagować, i w ten sposób 

dostroić się do przepływu „Woli Boga” lub dharmicznego działania, które jest wolne od 

wąskich ograniczeń ego czy strachu. To jest stan prabhupati. Wyjątkiem są ci, którzy działają 

poza prawem czasu i biegunowości; którzy działają z intuicji i autentycznego współczucia. Ci 

są wyjątkowi – są poza prawem karmy. 

Taka spełniona osoba, sadhu, która mistrzowsko opanowała prabhupati potrafi wybaczyć 

złodziejowi, przywitać stratę i inspirować tych bez nadzieji. Taka wielka osoba potrafi 

zaszczepić iskrę inspiracji w ciemności serca, która odkryje ukryty potencjał nieskończonej 

jaźni i przeznaczenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kundalini Yoga Sadhana Guidelines 2nd Edition: tłumaczenie polskie 

jogazdrowia.pl  (s.34) 



Historia Valmiki 

Yogi Bhajan często przywoływał historię, opawiadaną na wiele sposobów, która ukazuje moc 

tego potencjału w każdym z nas. Jest to historia Valmiki, który zasłynął z napisania 

Ramayana (Historii Pana Ramy) w hinduskiej tradycji. 

 

Valmiki został oddzielony od rodziców w bardzo młodym wieku. Został wychowawany 

przez łowcę i drwala. Posiadł umiejętności polowania, zabijania i przetrwania. Kiedy ożenił 

się i miał wiele dzieci, nie mógł ich dobrze wspierać, dlatego zaczął żyć z rabunków. Był 

zawodowym członkiem gangu – złodzejem i nożownikiem (obcinał głowy) – z doskonałą 

reputacją efektywności i odnoszenia sukcesu. Nikt nie obszedł kryjówki Valmiki, bez 

oddzielenia głowy od reszty ciała, a jego monety trafiały do kieszeni nożownika. Przez 

pokolenia jego rodzina była uczona tego fachu. Skurpulatnie ucząc się, stał sie najlepszy ze 

wszystkich. Ludzie, którzy znali jego reputację, trzymali się od niego z daleka. Nawet ludzie 

króla nie wyzywali go na pojedynek. 

Tego szczególnego dnia podróżujący święty człowiek, zwany sadhu (choć niektórzy mówią, 

że był to Narada), który nigdy nie słyszał o tych historiach, szedł przez koczowisko złodzieja. 

Valmiki wyskoczył na niego z mieczem, zdzierając z niego wszystko, nawet ubrania. Ku 

jemu zdziwieniu, święty uklęknął, pokłonił się i podziękował złodzejowi: „Jesteś najbardziej 

hojny dla mnie w dniu mojego wyzwolenia, drogi złodzieju. Czekałem długo by opuścić to 

fizyczne ciało. Proszę pospiesz się, tak że będę mógł połączyć się ze Stwórcą!” Złodziej 

nigdy nie miał klienta, który wyraziłby taką prośbę. Sadhu nie miał zbyt wiele pieniędzy. 

Powiedział do Valmiki: „nie ma tu zbyt wiele, po co to bierzesz?”. Valmiki odpowiedział, 

“po trochu tu i tam, i uzbiera się.” Święty odpowiedział „Tak samo jest z karmą i 

chorobliwym działaniem, trochę tu, trochę tam i uzbiera się tyle, by zrujnować twoje życie – 

zatopi twoją łódź!” Valmiki zaczął wrzeszczeć na starca by nie mówił w ten sposób. On nie 

mógł nic na to poradzić; musiał wspierać rodzinę i jego wioskę, która teraz na nim polegała. 

Kochali go, a on nie mógł ich zawieść. Przywiązał sadhu do drzewa i podniósł miecz by 

wypełnić jego wolę, kiedy święty człowiek zawołał: „Czekaj! Jako prawdomówne istnienie 

muszę być z tobę szczery i nie opuszczać świata w pół-prawdzie. Nie powinieneś mnie 

zabijać. Jestem sadhu. Jeżeli mnie zabijesz, z pewnością twoja karma zabije cię w przeciągu 

kilku dni. Teraz już wiesz. Proszę, śmiało kontynuuj.” To poturbowało Valmiki. Wiedział, że 

słowa świętego są zawsze prawdziwe, ponieważ moc Boga żyje w jego języku. Odstąpił od 

ostatecznego ciosu. „Wiem, że tak jak powiesz, tak będzie. Czy jest jakaś ucieczka od tego 

przeznaczenia? Święty odpowiedział „ Jeżeli członek z twojej rodziny dobrowolnie zginie w 

tym samym czasie co ja, zginie za ciebie z miłości, wtedy zostaniesz ocalony. Ale nie wydaje 

mi się, by aż tak ciebie kochali.” Valmiki przymocował sadhu do drzewa i udał się do swojej 

wioski. Zwołał cały klan i wytłumaczył sytuację. „Muszę zabić tego świętego człowieka by 

utrzymać swoją reputację. Nie mogę pozwolić komukolwiek uniknąć mojego miecza. 

Wspierałem was przez te wszystkie lata swoją odwagą i ostrzem. Kto kocha mnie 

wystarczająco by poświęcić się dla mnie?” Nikt nie wyszedł przed szerek by potwierdzić 

swojego przekonanie w miłości.Valmika argumentował i przekonywał raz po raz. Tłum 

zaczął na niego krzyczeć i obrażać go. Mówili, że jego sprawy należą tylko do niego, i że 

prośba by się za niego poświęcili jest szalona. Kiedy zdał sobie sprawę, że nikogo nie 

przekona, wrócił do świętego człowieka. Usiadł obok niego i rozluźnił jego więzy. Valmiki 

był w depresji. Jego umysł okrył się mgłą wspomnień wszystkiego co zrobił. Wyczuł ciężar 

swojej karmy i grzechów. Poczuł ogromne zmieszanie co do życia. Nigdy nie nauczono go 

jak kocahć, jak być kochanym, jak być wielkim duchowo.  
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Jednak starał się działać z obowiązku. Święty zauważył oszołomiony stan Valmiki. Zobaczył 

ignorancję wokół tego człowieka, ale jego dusza miała szczere pragnienie poznania prawdy. 

Wielki święty miał współczucie. Dotknął czoła złodzieja czubkami palców i z 

błogosławieńswem oczyścił jego podświadomość z lęków i ignorancji. Złodziej popatrzał na 

niego z czystymi oczami w błogim oddaniu. Powiedział, „ Wielki człowieku, dałeś mi obraz 

prawdziwego siebie; mojego nieskończonego istnienia – czystego, bez poczucia winy. Daj mi 

jakąś praktykę, jakąś formę sadhany, tak że będę mógł mistrzowsko opanować świadomość i 

uczyć jej innych”. Święty człowiek dla Valmice kriję. Powiedział mu by czantował „Ram” 

bez żadnej innej myśli w jego umyśle, bez żadnego ruchu aż do momentu kiedy sadhu wróci 

z jego podróży. Valmiki siedział przez wiele dni bez poruszania się i wszedł w głęboką 

medycję. Ta sama osobowość, która dała mu dyscyplinę i uważność by mistrzowsko 

opanować kradzież i odcinanie głów, teraz była najlepszym kompanem by medytować z 

mocą i oddaniem. Kiedy sadhu powrócił kilka dni poźniej (niektóre wersje mówią, że minęły 

lata, mrówki zbudowały na nim mrowisko, gdyż był nieruchomy), wyszeptał mantrę do jego 

ucha i przywrócił go z medytacyjnego transu. Sadhana oczyściła  zgiełk umysłu i wszystkie 

jego karmy. Valmiki, przywódca gangu, znany zabijaka, złodziej stał się Rishi Valmika. 

Osiągnął punkt pełni, gdzie mógł pisać o tym co nastąpi. Napisał Ramayana przed 

narodzinami Ramy! To się nazywa intuicją. Poprzez swoją sadhanę, jego intuicja połączyła 

go z Nieskończonością; „tat” – skończona forma połączyła się z „sat”, która jest poza formą. 

Człowiek staje się Bogiem. To jest zdolność, kiedy powiedziano, że stworzono ciebie na 

obraz Boga. Kiedy odnajdujesz tę rzeczywistość, stajesz się rzeczywistnością. I to jest 

początek prawdziwej świadomości. 

Współczucie, oraz jego partner wybaczanie, przychodzi z sadhaną. Współczucie i dobroć są 

najwyższymi wartościami. Tak jak w historii Valmiki, współczucie przebudziło i nadało 

nowy kształt najniższej i najcięższej formie, ku najwyższej, najbardziej wyrafinowanej 

formie człowieka. Jest ważne, by zdać sobie sprawę, że dzieje się tak nie przez przywiązanie, 

ale nieprzywiązanie. Nieprzywiązanie do twojego ego pozwala tobie całkowicie otworzyć 

twoje drzwi serca i okna percepcji. Kiedy stajesz się nieruchomy, zerem w swoim ego, wtedy 

współczucie może przepływać przez ciebie. W tym stanie twoje połączenie z wszechświatem 

i z innymi zmieniło się. Wydaje się to niczym cud; ale tak naprawdę jest to tylko prawo, 

które łączy nieskończoność kreatywnego istnienia bez formy, z tą chwilą kiedy stawiasz 

czoła konkretnemu działaniu i odpowiadasz w konkretnej formie. 

 

Można to wytłumaczyć poprzez zrozumienie współczucia jako pewien rodzaj próżni dla 

prawa działania, w wyniku czego reakcja zostaje przemieniona. Natura i Bóg nie lubi próżni. 

Dlatego dąży do tego by służyć temu, który działa ze współczuciem. Bóg musi służyć tej 

świadomości dlatego, że jest to ekspresja najwyższej, egzaltowanej formy Boga. Jest pewna 

historia Guru Nanaka, wielkiego jogina i założyciela tradycji Sikhów, która ukazuje to prawo 

w działaniu:  

 

 

W okresie kiedy Guru Nanak prowadził życie w gospodarstwie domowym, jego zadaniem 

był przydział zboża dla służby Newaba w Sultanpur. Przez trzy lata rozdawał zboże każdemu 

kto o nie poprosił, tyle ile było  potrzeba. Do Newaba doszły plotki o tym jak Nanak 

nierozważnie rozdaje królewskie zapasy zboża, które teraz są już puste. Newab zarządził 

dochodzenie. Bardzo dokładnie sprawdzono rejestry i zważono zboże.  
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Nie tylko spichlerz był pełny zboża, ale było nawet więcej zboża niż zakładano.  

Newab dowiedział się, że Nanak nigdy nikomu nie odmówił przydziału zboża, i że gdy 

mierzył racje zboża i dochodził do numeru 13, to zaczynał powtarzać ten numer - tayra -

który także oznacza „twój”. Mówił, „Twój, O Boże, jestem twój” kiedy rozdawał całe zboże.  

W przypominającym trans ekstazie, skupiał się jedynie na zanurzaniu się w Nieskończoności 

i zawsze rozdawał więcej zboża niż było w spichlerzu. Pełna współczucia służba Guru 

Nanaka dla ludzi i zaspokojenie potrzeb ludzi i stworzyła „próżnię”, pusty spichlerz,  

który potem został wypełniony przez Tego, który daje wszystko. 

W stanie prabhupati dobrobyt jest zapewniony, nie ma nigdy uczucia niedostatku czy 

potrzeby by zdobyć coś od kogoś, ponieważ Ten, który daje wszystko, obdarowuje 

wszystkich. W ten sposób życie zaczyna polegać na działaniu, które służy, kreuje i wyraża. 

Nie ma potrzeby by szukać Boga lub by zdobyć coś z poza Jaźni. 

Natomiast zadaniem tego etapu jest by rozpoznać Boga we wszystkim i by działać z tym w 

jedności; jesteś zaangażowany w każdy detal twojego życia i każdy moment w ciągu dnia jest 

jest zrealizowaną sadhaną. Nie ma momentu kiedy śpisz lub jesteś nieuważny wobec 

bieżących wymagań uniwersalnej świadomości. Odchodzisz od robienia tego co jest dobre 

tylko dla ciebie i zaczynasz robić to co jest dobre dla wszystkich. 

 

Dla praktyków Kundalini Jogi, doświadczenie sadhany jest codzienną inicjacją.  

Nie ma potrzeby innej inicjacji. Nikt w w 3HO nigdy nie zaprasza nikogo do kriji czy 

sekretnej mantry. Nie ma sekretu pomiędzy nami, a Bogiem, więc nie powinno być żadnego 

sekretu pomiędzy nami, a Bogiem. Droga do nieskończoności jest jasna. Jest otwarta dla 

wszystkich. Może być zakryta naszą ignorancją, lękami lub brakiem dyscypliny, ale jest już 

obecna w każdym z nas. Prawdziwym znaczeniem inicjacji jest by potwierdzić początek i 

odpuścić ograniczeniom twojego ego. Każdego ranka podczas sadhany kłaniasz się przed 

nieskończonością. Twoja Wyższa Jaźń inicjuje twoją niższą jaźń i to jest sekret wszystkich 

sekretów. Cały świat wspiera cię w twojej codziennej inicjacji. 

 

Kiedy zaczynasz sadhanę, w około ciebie nie ma nic poza ciemnością. Ziemska aktywność 

jest minimalna. Kiedy siedzisz i medytujesz nad nieskończonym Stwórcą powoli wstaje 

dzień. Każda komórka twojego istnienia uczy się medytować i wibrować Nam, które 

prowadzi od ciemności do jasności. Cała podświadomość jest skupiona na doświadczeniu 

przebudzenia i wyczuwa odnowienie. Umysł krystalizuje się, staje się wrażliwy i wypełnia 

się zaufaniem do wymagań wyższej Jaźni. Kiedy umysł jest prowadzony poprzez ignorancję i 

błędy ku uważności, wtedy następuje prawdziwa inicjacja. Każdy kto praktykuje doskonałą 

Sadhanę zaczyna lśnić. Samo przebywanie w obecności takiej osoby, pomaga oczyścić twój 

umysł z bezsensownych konfliktów. 
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Struktura mentalna 

 

Każda osoba ma umysł, który jest jedyny w swoim rodzaju. Jego doświadczenie i 

zrozumienie jest uformowane i ograniczone przez struktury i ścieżki neuronowe wytworzone 

ze wzorców opieki z wczesnych lat dzieciństwa, otaczającej kultury, samskar z poprzednich 

działań, fizycznych możliwości ciała - neuronalnej, hormonalnej, mięśniowej, niezwykłych 

relacji społecznych, historii odżywiania, aktywności fizycznej i kognitywnej, i innych. Ta 

obfita macierz (matrix) zalewa nas doświadczeniem. 

Głównym zadaniem w każdym momencie życia jest by integrować całe to doświadczenie w 

taki sposób, ze nabiera ono znaczenia i staje się efektywne pod wpływem okoliczności i 

intencji danej osoby. Najlepszym katalizatorem dla każdego umysłu, po to by mógł rozwijać 

się i integrować swoje doświadczenia, jest doświadczenie zanurzenia się w uniwersalnym 

umyśle. To zanurzenie tworzy rodzaj związku pomiędzy tym co znane, a tym co nieznane, 

tworzy stałość w nadpobudliwym, indywidualnym umyśle,  podnosi decyzyjność i 

świadomość. Poprzez związek z Nieskończonością rozwijamy poczucie jaźni, naszą zdolność 

dla subiektywnego doświadczenia i nasze zdolności metapoznania ( zdolności do obserwacji 

własnego umysłu). Każde doświadczenie uniwersalnego umysłu przyczynia się do rozwoju 

świadomości, która przewodzi. Każda sadhana utrwala nas w poczuciu Nieskończoności, 

szczególnie podczas półmroku buduje się ta świadomość, kiedy nie jesteśmy związani ani z 

ziemią, ani z niebiosami. Wraz z rozszerzonym poczuciem jaźni oraz otwarciem na 

bezkresność rzeczywistości nasza aura zmienia się - rozszerza się i rafinuje. W miarę jak 

wzrasta jej wrażliwość, nabiera siły i stabilności. Rezultatem jest twoja obecność - przestrzeń 

i połączenia w twoim ciele aury, które stają się katalizatorem; twoja obecność działa nawet 

wtedy kiedy słowa nie nie są w stanie działać. Ludzie będą czuli się podniesieni i naturalnie 

prowadzeni, tylko poprzez przebywaniu wokół ciebie. Klarowność i energia twojej obecności 

wyzwali podobną klarowność w nich samych, tak że będą mogli zdać sobie sprawę ze swojej 

świadomości i inteligencji. To są właściwości Kundalini Jogi i autentycznych nauczycieli z 

jakiekolwiek tradycji, a z pewnością są to właściwości nauczyciela Kundalini Jogi.  

Wszyscy jesteśmy, w naszym rdzeniu, nauczycielami dla siebie nawzajem. 
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