
Kundalini Joga 

Medytacja: Pokłony Jaap Sahib 

"Naśladuj Jaap Sahib. Nie naśladujesz słów, tworzysz na nowo esencję słowa, Naad. To jest pełen mocy sposób, 

którym możesz nauczyć się o wrażliwości. Jeżeli będziesz praktykował to medytacyjnie, wtedy niezależnie od tego co 

ludzie mówią, zawsze zrozumiesz co mają na myśli.  

Da tobie całkowicie inny wymiar. Zabierze nieświadomość, głupotę i nonsens. To co ktoś mówi, a to co ma na myśli, 

to dwa zupełnie odmienne wymiary. I to jest to co chce abyście doświadczyli." – Yogi Bhajan 

Pozycja: Usiądź w Pozycji Skały, dłonie na udach. 

Mantra: Recytacja Jaap Sahib. Recytuj mantrę lub poruszaj się do nagrania Jaap Sahib w wykonaniu Ragi Sat Nam 

Singh’a. 

Ruch: Zacznij pokłony, czoło dotyka podłogi w rytmie Namastang: 

Z recytacją: Na każde Namastang lub Namo czoło dotyka podłogi. 

4 takty - wykonujesz 4 pełne pokłony. Na takt z muzyką pozostajesz w górze. 

Bez recytacji: Ruch jest wykonywany na 10 bitów: 1bit w dół, 2 bit w górę, 3 w dół, 4 w górę, 5 w dół,  6 w górę,  7 w 

dół, 8 w górę, na 9 i 10 bit zostań u góry. 

Czas: Kontynuuj przez całą recytację Jaap Sahib.  

 

 

 

Alternatywna Mudra: Ta medytacja może być wykonana w Yoga Mudra. Zaplec dłonie u podstawy 

kręgosłupa, wnętrzem dłoni do góry. Wyciągnij ręce jak najwyżej potrafisz, kiedy dotykasz głową podłogi. 

 

 

 



Yogi Bhajan o Jaap Sahib 

"Jaap Sahib to bani Guru Gobind Singh'a. Guru Gobind Singh stał się jednym z Bogiem i wyrecytował  Jaap Sahib. 

Musisz zrozumieć:  Sikhowie Guru Gobind Singha potrafili biegać z prędkością konia. Co było tym cudem, które dało 

im taką moc? Jaap Sahib. 

Jaap Sahib daje tobie siłę umysłu ponad każdym  mięśniem. I jeżeli mamy sprostać wyzwaniu lub zmianie, zabierz 

imię Boga wszędzie, z każdym oddechem. W ten sposób możesz to zrobić. To jest sposób by być uduchowionym. 

Wszystko co robisz powinno być wprost z twojego ducha, i twój duch powinien w tym być. W ten sposób zwyciężysz. 

Nic innego nie podziała. 

Dlatego on wyrecytował  Jaap Sahib. To bani jest darem dla ciebie by używać go kiedy twoja gracja, twoja moc i 

twoja pozycja jest zagrożona. Ktokolwiek będzie recytował to bani nie padnie twarzą płasko na ziemię. Właśnie 

dlatego zwyczajny stos kości mógł walczyć z tysiącami i tysiącami uzbrojonych, wyćwiczonych żołnierzy i pięknie 

ich zwyciężyć; ponieważ mieli ze sobą ducha. 

Jaap Sahib nie jest tylko po to by wielbić Boga. By wielbić Boga w sposób jaki nas nauczono. Jest to najstarsza 

metoda, ponieważ człowiek chciał być z Bogiem, więc powiedziano mu by modlił się i medytował. Tutaj się różnię. 

Doświadczyłem i wierzę, że te rzeczy są po to by uczynić nas wysoce wrażliwymi, absolutnie kreatywnymi i 

niezwykle intuicyjnymi. Nie ważne jak jesteś bogaty, jak zdrowy, czy jak jesteś dobry. Nie jest ważne czy masz 

wszystkie atrybuty życia, które chcesz mieć. Jeżeli nie jesteś intuicyjny, jesteś tępy. Tak pojawia się ból. Próbuje was 

przez to przenieść. Dlatego robimy te ćwiczenia, tak że gruczoły mogą pracować. 

Jaap Sahib jest pozdrowieniem Boga, w którym  Guru Gobind Singh recytuje każdy aspekt Boga. Tak wiele aspektów 

jakie zostały tam wyjaśnione, tak wiele aspektów musisz pokryć w swoim życiu. Tym jest Jaap Sahib. Ale by to 

zrobić, potrzebujesz około 250 lat nauki, praktyki, doświadczenia i projekcji każdego aspektu. Nie wydaje mi się 

żebyśmy mieli tyle czasu.  

Tak więc zasadniczo, ideą tej mantry jest by dać tobie klucz by otworzyć półkulę, w której chcesz być. Tym jest Jaap 

Sahib. Kiedy robisz je w tej formie z pokłonami, utrzyma cię zdrowym, szczęśliwym i świętszym niż możesz sobie to 

nawet wyobrazić. Możesz cieszyć się życiem.  

Jeżeli chcesz żyć z twoimi krzywdami , i dalej powodować krzywdę, to zupełnie inna nauka i inna teoria. Z tego co mi 

wiadomo, żadna kobieta nie powinna być krzywdzona. Zwyczajnie myślę, że nie powinniśmy tego tolerować. Czuję, 

że jeżeli naprawdę będziemy mocno nad sobą pracować i płynąć  z naszą własną energią, możemy przejść przez życie 

z sukcesem. Oczekiwanie, że ktoś inny pomoże tobie  być szczęśliwym lub poczuć się dobrze jest prośbą o kłopoty. 

Bardziej, powinieneś uczynić siebie tak szczęśliwym, że ludzie patrząc na ciebie staną się szczęśliwi. 

Tak wiec kiedy przyszło zwycięstwo, Guru Gobind Singh chwalił Pana w naad. To jest piękne w Jaap Sahib: podnosi 

duszę i Jaźń, istnienie. O tym właśnie mówimy. Próbuję wam dać doświadczenie, którego  nauczyłem się w Gurbani, 

którego  nauczyłem się w Kundalini Jodze." 
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