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Jest sposób, który pozwala nam dowiedzieć się, jak to się 

dzieje i w jaki sposób możemy nad tym pracować. Staro-

żytna nauka i sztuka nada jogi daje nam tę odpowiedź.

Metoda nada jogi jest procesem odbioru i nadawania 

dźwięków oraz ich rezonansu w ciele w punktach od-

niesienia, dzięki którym poznajemy doświadczenie wła-

sne i innych. Ten proces słuchania i wyrażania pozwala 

nam poruszać się do wewnątrz i na zewnątrz, a jeśli 

podążamy ścieżką dźwięków do wewnątrz wystarcza-

jąco daleko, zabiera nas ona z powrotem do źródła ich 

pochodzenia – pierwotnej energii wibracji, która w rze-

czywistości jest źródłem wszystkiego. Gdy dusza usły-

szy i poczuje tę jedność siebie, wszechświata i Stwórcy, 

budzi się w swej prawdziwej naturze. Rozpoznanie tej 

pełnej prawdy powoduje zanik napięcia mentalnego, 

a to wpływa na zdolność organizmu do samouzdrawia-

nia. Opanowanie tego wewnętrznego procesu pozwala 

nam następnie kształtować nasze doświadczenie. Jeśli 

dotrzemy do takich warstw własnego umysłu i duszy, 

które odpowiadają na ten rezonans, możemy zanurzyć 

się głębiej w ten proces i sterować nim. Komunikując się 

z naszym wewnętrznym pierwotnym doświadczaniem 

w jego języku – czyli języku uczuć i emocji, wibracji, to-

nów i rytmu – staje się ono podatne na nasze wpływy. 

Uzyskując ten dostęp, możemy określać sposób, w jaki 

wyrażamy się w świecie zewnętrznym.

Nasza zdolność komunikowania się zarówno ze sobą 

nawzajem, jak i z wewnętrzną emocjonalną rze-

czywistością, ma silny wpływ na nasze losy i dobre 

samopoczucie, a także na połączenie duszy z Nie-

znanym. Nada joga prowadzi do istoty komunikacji. 

Przynosi pozaintelektualne pojmowanie wyższej jaź-

ni, obecność piękna w doświadczaniu życia i uzdra-

wia rany nieporozumień.

Ludzki mózg ma wiele różnych obszarów, niektóre pla-

styczne, podlegające wypracowaniu, zmianie, mody-

fikacji, a inne całkowicie instynktowne i mechaniczne. 

Nawet jeśli chcielibyśmy je zmienić, aby poprawić ja-

kość naszego życia i życia ludzi wokół nas, to niestety 

nie reagują one w ogóle na nasze mentalne polecenia.

Podczas praktyki nada jogi natomiast, gdy dźwięki 

są odczuwane w ciele jako drgania, a my zaczynamy 

przygodę odkrywania siebie pod wpływem ich różnych 

brzmień, pobudzane są ośrodki energetyczne w ciele 

zwane czakrami, w określonej, dobrze zdefiniowanej, 

poznanej i zbadanej na przestrzeni stuleci sekwencji, 

co pozwala kierować emocjonalno-instynktownym 

zachowaniem w całkowicie pozaintelektualny sposób. 

Dzięki tej metodzie możemy dotknąć i zmienić tę war-

stwę swojego umysłu, która nie reaguje na jakiekolwiek 

mentalne działania. To dlatego, że nie używamy tu lo-

giki, ale innego narzędzia: czystego dźwięku. Specjal-

nie nawet śpiewamy w tym celu głoski A lub O, lub E, 

nie używając jakichkolwiek słów. Jeśli śpiewalibyśmy 

tekst o określonym znaczeniu, stworzylibyśmy w na-

szych umysłach odpowiadające mu obrazy, a następnie 

chcielibyśmy dotknąć wzbudzonego nimi wspomnie-

nia czy skojarzenia, i tak ponownie odnosilibyśmy się 

do wzorców osobowości, którą jesteśmy.

Pozostając w warstwie „czystego dźwięku”, możemy 

dotknąć doświadczenia, nieskażonego przez wspo-

mnienia z przeszłości, przez dogmat czy warunkowanie, 

i jesteśmy w stanie usunąć blokady energetyczne oraz 

zanieczyszczoną energię, czyli mówiąc innym językiem: 

zmienić wzorce w układzie nerwowym. Działając w ten 

sposób, w dziedzinie czystego doświadczenia, można 

poczuć ból jako ból, gniew jako gniew, spokój jako spo-

kój, a szczęście jako szczęście – bez odnoszenia się do 

przeszłości. Nie ma zakłóceń z osobowości, która ocenia, 

tłumi, wyraża itp. Rezultaty tego są niezwykłe. Doświad-

czamy tego, co jest, poza naszą kontrolą umysłową.

W nada jodze odkrywamy jej 3 aspekty:

• metodę uzdrawiającą emocje i ciało poprzez 

ruch prany (energii), 
• system duchowego samopoznania 

i rozwoju za pomocą wibracji, 
• naukowo-filozoficzne zastosowanie zasad 

klasycznej muzyki indyjskiej 
w opanowaniu umysłu. 

N
ada joga jest nie tylko formą jogi, ale także 

starożytnym indyjskim systemem filozo-

ficznym i medycznym. U jego podstaw leży 

założenie, że cały kosmos i wszystko, co 

w nim istnieje, składa się z dźwiękowych wibracji, zwa-

nych nada (naad)*. To energia dźwięku w ruchu tworzy 

strukturalną podstawę kosmosu. Oparte na harmonii 

dźwięki i muzyka mają zatem potencjalnie możliwość 

przybliżyć nas do poczucia jedności z kosmosem za-

równo zewnętrznym, jak i wewnętrznym.

Nada joga wykorzystuje drgania fal dźwiękowych i ich 

rezonansów w terapii różnych trudnych problemów 

psychologicznych czy duchowych, kiedy zawodzi od-

działywanie słowem i logiczne myślenie. Kundalini, 

sahaja i laya joga do dziś korzystają z tej wiedzy, aby 

podnosić poziom świadomości, zgodnie z koncepcją 

krążenia energii w ciele człowieka, za pomocą kanałów 

nadi i ośrodków energetycznych zwanych czakrami.

Jakie to może mieć znaczenie dla nas i naszego poj-

mowania rzeczywistości? Możemy ten wpływ dostrzec, 

kiedy przebywając w jakimś otoczeniu, mamy okre-

ślone myśli i odczucia – inne niż gdziekolwiek indziej. 

Zastanawiamy się, jak to się dzieje, że stan ducha bli-

skiej nam osoby wpływa na nasze postrzeganie życia 

– inaczej reagujemy w obecności kogoś niespokojnego 

i nerwowego, a inaczej przebywając w obecności oso-

by, która jest zawsze spokojna z natury? Jak to się dzie-

je, że po własnym wybuchu złości, nawet kiedy już się 

uspokoimy, czujemy się tacy wyczerpani? I przeciwnie 

– dlaczego  odczuwając prawdziwe współczucie czy 

miłość, otrzymujemy zwrotnie tak dużo energii?

Dzieje się tak, ponieważ zetknięcie się dwóch lub wię-

cej fal energii, materialnej lub subtelnej natury (jak np. 

dźwięk, lub kolor), wytwarza w interakcji wiele rodza-

jów zjawisk, z których następnie wynika kolejna rzecz 

lub jakość. Możemy to zaobserwować zarówno w przy-

rodzie, podczas jej procesu kreacji, czy przy okazji mie-

szania i przenikania się kolorów, jak i w odniesieniu do 

subtelnych procesów, takich jak myśli czy uczucia.

To łączenie odbywa się dosłownie w każdym momencie: 

przyjmowania pożywienia, oddychania, picia itd. Wystę-

puje ono nawet wtedy, kiedy tylko siedzimy w tym samym 

pokoju z innymi ludźmi, słuchamy muzyki, medytujemy 

w lesie, kiedy myślimy o kimś albo kiedy ktoś myśli o nas. 

Wiele razy w życiu zdawaliśmy sobie na pewno sprawę 

ze swoich niekontrolowanych lub nawet nieadekwatnych 

zachowań wobec sytuacji czy ludzi. Czasem pragnie-

my okazać miłość, a zamiast tego czujemy się po prostu 

poirytowani. Innym razem chcemy zachować neutralny 

dystans, a tymczasem chwyta nas intensywny głód na-

miętności albo wielka niechęć. Często też odczuwamy 

wzburzenie, chociaż lepiej by było pozostać spokojnym.
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uzdrawiająca siła
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Dzięki ragom (skalom muzycznym o określonych se-

kwencjach interwałów dźwięków, wypracowanym 

w klasycznej muzyce indyjskiej) – śpiewając je i odbie-

rając ich nastrój, barwę i wibrację w różnych obszarach 

ciała – możemy przeżyć trudne doświadczenia, takie 

jak gniew, smutek, żądza, bez wzmacniania tych emocji 

myśleniem w sposób negatywny ani bez ich tłumienia. 

Emocje mogą wyjść na powierzchnię, być tym, czym 

są – a mianowicie falą 

kolorowych energii pew-

nego stanu uczuciowego 

– a my możemy przeżyć 

je w ich normalnym prze-

jawie, bez deformacji, 

uzupełnień czy rozdmu-

chania dodanym przez 

osobowość znaczeniem, następnie mogą być kierowane 

i sublimowane w wyższe stany umysłu, takie jak Pokój, 

Błogostan, Przestrzeń itd.

Istnieją ragi do sublimacji gniewu czy naszej zwie-

rzęcej części (pasji, namiętności), a jeszcze inne dają 

spokój, oddanie, szczęście. Ten proces przechodzenia 

fal dźwięku przez nasze ciało uzdrawia tyle wewnętrz-

nych obrażeń, tak wiele ran, że dzięki niemu możliwe 

jest osiągnięcie akceptacji i przebaczenia. 

Nada Joga łączy dźwięk z tzw. uzdrawiającą energią 

praniczną poprzez oddech, a kiedy wibracje wypełnia-

ją nadi (subtelne kanały ciała), ich przepływ jednoczy 

czakry i wprawia je w rotację, porusza je w określony 

sposób, w wyniku czego w organizmie zachodzi sty-

mulacja i wydzielanie niektórych rodzajów hormonów. 

Każda czakra, w zależności od tego, w jaki sposób i jak 

długo będzie się obracać, pobudza konkretny gruczoł 

wydzielania wewnętrznego zlokalizowany w jej obrębie 

oddziaływania, zwiększając lub zmniejszając jego wy-

dzielanie. W przypadku przytoczonej wcześniej niekon-

trolowanej złości czujemy intensywny stan wzburzenia, 

ze względu na zwiększoną produkcję adrenaliny w or-

ganizmie, a następnie wynikający z tego stan depresyj-

ny, w związku z wysiłkiem, jakiego organizm użył, aby 

utrzymać intensywność tamtej chwili. Tak więc to nie 

jest przypadek, że po silnym wybuchu gniewu często 

chcemy napić się kawy, aby się podreperować...

Z pomocą właściwie użytego dźwięku, oddechu i czu-

cia, możemy odwrócić w nas te procesy, używając tej 

samej energii i kierując jej siłę w inny kanał, aż stanie się 

siłą spokoju, zarówno psychicznie, jak i fizycznie, czyli 

również na poziomie wydzielania hormonów.

Odbywa się to z pomocą 

przykładowych technik, 

takich jak: umiejscowie-

nie i identyfikacja punktów 

(Kshetram) oraz umiejęt-

ność ich odczuwania i kon-

centrowania się na nich, 

i intonowania w nich dźwięku. Używanie prawidłowe-

go oddychania, postawy siedzącej i ruchu ciała. Ćwi-

czenie jakości głosu, ustawienia ust w czasie śpiewu 

pięciu samogłosek. Poznawanie wielu rag jako różnych 

obwodów energii oraz ich nastroju i barwy. Wyjaśnienie 

przednich kanałów energetycznych ciała, Mahakum-

bhamela oraz koncepcji Kashi i Vara-nasi. 

To system skoncentrowany na praktyce, dający możli-

wość rozwijania zdolności uzdrawiania siebie poprzez 

działanie własnego głosu i uczenia się, jak uzyskiwać głęb-

szą umiejętność słuchania. Słuchanie, śpiew i cisza są trze-

ma kluczowymi elementami, bez których ekspresja jest 

niemożliwa. Podczas tego procesu angażujemy elementy 

fizyczne i niefizyczne, otrzymujemy techniki do praktyko-

wania i opanowania, które mogą być zastosowane u sie-

bie, aby np. przezwyciężać słabości, lub być wykorzystane 

do pomocy innym w terapii dźwiękiem. Kiedy wiedza sta-

je się doświadczeniem, dopiero wtedy zaczynamy doce-

niać to, co naprawdę może zdziałać dźwięk.

W listopadzie 2017 roku w Warszawie ruszy „Nada Joga 

Vidyalaya”, czyli Akademia Nauk i Sztuki Nada Jogi. Na-

uka będzie podzielona na 12 seminariów przez okres 

około półtora roku, opierać się będzie na  potrzebie roz-

wijania się dzięki muzyce. Ta szkoła „muzycznej ewolu-

cji” będzie pierwszą w Polsce.

Tekst na podstawie:
1. rozmów i wykładów Stefano Manfrina (Associacion Studio Saraswati) – nauczyciela nada jogi wg systemu pozostawionego przez swamiego Mukundę 

oraz Sri Aurobindo www.naadyoga.aquarianage.eu,  
2. wykładów Surinder Singh z Raj Academy,
3. własnego doświadczenia.

AGNIESZKA HARI KARTAR
Absolwentka ASP w Krakowie. Malarka i witrażystka. Nauczy-

cielka kundalini jogi wg systemu Y.Bhajana I II st. (Kundalini Re-

search Institute - USA). Szkoli się w Aquarian Trainers Academy 
KRI (USA). Konsultantka ajurwedyjska (Jiva Ayurveda, Indie). 
Prowadzi zajęcia jogi, warsztaty, wyjazdy, sesje indywidualne, 
konsultacje, masaże i zabiegi olejowe, a także marma.  www.
ovskastudio.art.pl.
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"To system skoncentrowany na praktyce, 

dający możliwość rozwijania zdolności 
uzdrawiania siebie poprzez działanie 

własnego głosu.."


