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Przedmowa
W kaࣲdej chwili, z kaࣲdej strony, ponagla nas wojanie, by kocha߆.
Biegn< kontemplowa߆ wielkie zielone pole tego wojania.
Pójdziesz ze mn.?
Rumi

Wiele tradycyjnych szkój jogi czy mistycyzmu przedstawia rozwój duchowy jako podróࣳ. Specyficzna to jednak wyprawa, bowiem jest to
— jak mawiaj. sufi — droga powrotna do siebie. Cel podróࣳy jest jednoczeࢎnie tak blisko i tak daleko, a oddala nas od niego to wszystko, z czym
si< na co dzieࡏ identyfikujemy, a wi<c przywi.zanie do naszej fizycznoࢎci, emocjonalnoࢎci, umysjowoࢎci, ról, które pejnimy... Oddala nas
od celu to wszystko, co nas zniewala, co sprawia, ࣳe post<pujemy automatycznie.
Jak wyruszy߇ w t< podróࣳ, jakie s. pierwsze kroki? Hazrat Inayat
Khan, wielki mistyk Indii, w swojej ksi.ࣳce ޛycie wewn<trzne opisuje
to w nast<puj.cy sposób: ޛycie wewn<trzne jest podróࣲ. i przed jej
podj<ciem konieczne jest swego rodzaju przygotowanie. Jeࢍli nie jesteࢍ
do niej gotów, zawsze b<dzie ci towarzyszyja groࣰba wymuszonego
powrotu przed dotarciem do twego celu. […] Pierwsz. kwesti., któr.
naleࣲy si< zaj.߆, jest spjacenie swoich djugów. Kaࣲda dusza ma za ࣲycia
pewne kredyty do spjacenia; moࣲe to by߆ djug wobec matki czy ojca,
brata lub siostry, m<ࣲa, ࣲony, przyjaciela czy dziecka, moࣲe spojecznoࢍci lub ludzkoࢍci w ogóle; a jeࢍli wymagane djugi nie zostan. spjacone,
dziajaj. one niczym sznurki, które wewn<trznie wi.ࣲ. i nie pozwalaj.
iࢍ߆ naprzód. ޛycie w ࢍwiecie jest równowag. powi.zaࡎ — gdyby tylko
moࣲna byjo to zrozumie߆, gdyby pojawija si< ࢍwiadomoࢍ߆ tego, jak
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wiele jest na tym ࢍwiecie dusz, z którymi jest si< w jakiࢍ sposób powi.zanym lub które poznaje si< na nowo kaࣲdego dnia. Kaࣲdy ma coࢍ
zadane i jeࢍli nie spejni si< tych wymagaࡎ, w efekcie trzeba b<dzie zapjaci߆ swoj. uwag.. Zatem adept na duchowej ࢎcieࣳce najpierw powinien
wywi.za߇ si< ze swoich zobowi.zaࡏ, gdyࣳ inaczej b<d. one stanowi߇
dla niego bagaࣳ, dodatkowy ci<ࣳar, nie pozwol. odnaleࣱ߇ spejnienia.
ݏcieࣳka duchowa nie moࣳe by߇ ucieczk., lecz raczej podróࣳ. z otwartym sercem i z odwag. do konfrontacji ze sob. i z tym, co niesie ࣳycie.
Gdy wyruszymy w t< duchow. podróࣳ, moࣳemy pod.ࣳa߇ nurtem
wiedzy (dࣰniana joga), nurtem dziajania (karma joga) lub ࢎcieࣳk. oddania i mijoࢎci (bhakti joga). Czy moࣳna pod.ࣳa߇ tylko jednym z tych
trzech nurtów, czy moࣳe trzeba realizowa߇ je wszystkie naraz? Róࣳni
nauczyciele na przestrzeni wieków zajmowali róࣳne stanowiska, ja sam
uwaࣳam, ࣳe warto — niekoniecznie w idealnych proporcjach — pogodzi߇ wszystkie nurty z wiod.c. rol. jogi mijoࢎci. ݏcieࣳka wiedzy to
droga medytacji i praktyki formalnej w ogóle, gdyࣳ oczywiࢎcie chodzi
nam o wiedz< wgl.dow., z wewn<trznego doࢎwiadczenia. Sednem
ࢎcieࣳki dziajania jest realizowanie swojej dharmy (wewn<trznej powinnoࢎci), to droga robienia tego, co jest do zrobienia ze wzgl<du wjaࢎnie na to, ࣳe to akurat jest do zrobienia, a nie ze wzgl<du na cel.
Wreszcie ࢎcieࣳka mijoࢎci jest zanurzeniem si< w bezwarunkowej mistycznej (boskiej) mijoࢎci. Hazrat Inayat Khan pisze: Kiedy strumieࡎ mijoࢍci
pjynie z pejn. sij., oczyszcza wszystko, co staje na jego drodze, niczym
Ganges, który — jak nauczali staroࣲytni — oczyszcza wszystko, co zanurza si< w jego ࢍwi<tych wodach.
Pewien problem z t. chyba najpi<kniejsz. ze wszystkich ࢎcieࣳek
jest taki, ࣳe o ile moࣳna poda߇ pewn. metodyk< w ramach ࢎcieࣳek
wiedzy i dziajania, to na drodze mijoࢎci nie da si< tego zrobi߇, bo owo
mistyczne upojenie mijoࢎci., zatopienie, rozpuszczenie w niej jest wjaࢎnie porzuceniem wszelkiej metodyki post<powania. S. jednak pewne
drogi, które mog. nam pomóc otworzy߇ si< bardziej na mijoࢎ߇, szczególnie dwie s. obiecuj.ce. Jedna z nich to wsjuchanie si< w swoj. t<sknot<, posjuchanie jej wojania i pójࢎcie za ni., a druga to droga poprzez doࢎwiadczenie Pi<kna. Tak czy inaczej, ࢎcieࣳka mijoࢎci jest swego
rodzaju rzuceniem si< w nieznane, a gdy porzucimy l<k, rzucimy si<
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w to, co wydawajo si< otchjani., „umrzemy przed ࢎmierci.”, wówczas
odnajdziemy wolnoࢎ߇! Jak to celnie podsumowaj wielki suficki mistyk
i wspaniajy poeta Indii — Amir Khuszrau:
Rzeka mijoࢍci pjynie w dziwnych kierunkach.
Ten, kto do niej wskoczy — utonie, a ten, kto utonie,
przedostanie si< na drugi brzeg.
***
Ksi.ࣳka Niny Budziszewskiej (wspaniajej badaczki jogi i jednoczeࢎnie
praktykuj.cej jogini), któr. trzymacie w r<kach, jest wjaࢎnie tak. podróࣳ.. Nina opowiada o Indiach, swoich podróࣳach, a jednoczeࢎnie
wplata w to, zupejnie bezpretensjonalnie, ale bez utraty gj<bi, nauczanie jogi, jogi w tradycyjnym tego sjowa rozumieniu! Maszynopis ksi.ࣳki
przeczytajem jednym tchem, zachwycony zarówno bardzo merytorycznym podejࢎciem Niny, które juࣳ znajem wczeࢎniej, jak i jej pisarskim zaci<ciem, które z zaskoczeniem dzi<ki tej lekturze poznajem. Gor.co polecam t< ksi.ࣳk<, tak unikatow. jak duchowa podróࣳ kaࣳdego
z nas! Jest tym bardziej ciekawa, ࣳe zapewne wracaj.c do pewnych jej
fragmentów po jakimࢎ czasie, b<dziecie w nich znów odkrywa߇ coࢎ
nowego. Mijej lektury i wszystkiego dobrego w Waszej podróࣳy, w Waszej drodze powrotnej do siebie!
Kraków, 7 marca 2019
Maciej Wielobób
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I
Pocz.tek…1
Kaࣳda podróࣳ zaczyna si< na djugo przed wyjazdem i koࡏczy djugo po
powrocie, a to wszystko, co wydarza si< pomi<dzy tymi dwiema rzeczywistoࢎciami, wykracza poza lini< czasu i zwykj. przestrzeࡏ.
Opowieࢎ߇ o Indiach powinna chyba zaczyna߇ si< sjowami: „Indie
to…” — tak mi si< przynajmniej wydaje. Powstajo jednak tak wiele
historii o Indiach… i równie wiele publikacji o jodze. S. to opowieࢎci,
w których Indie jawi. si< tysi.cem barw i niuansów: od wypjowiajej
czerni slumsów, biedy i beznadziei kryj.cej si< w niektórych oczach i duszach, przez oࢎlepiaj.cy koloryt przypraw, bogactwo architektury o stylach
zaࢎwiadczaj.cych o róࣳnorodnoࢎci indyjskiej historii i barw Bollywoodu,
lekkich i przyjemnych, lecz w wi<kszej mierze dramatycznych i coraz mocniej ukazuj.cych bolesne strony indyjskiego ࢎwiata, aࣳ po… jog<. Ta staroࣳytna praktyka duchowo-cielesna teraz zdaje si< balansowa߇ w przestrzeni rozdartej mi<dzy nikn.c. w ciemnoࢎci wieków duchowoࢎ߇ a produkt
konsumpcjonizmu, remedium na cierpienia obecnej cywilizacji. Ja chc<
jednak inaczej — nie takich Indii szukam, nie takiego teraz jogi.
Indie nie s. jatwym miejscem do ࣳycia, tym bardziej dla turysty, ale
nie s. takࣳe na tyle trudne i nieprzyst<pne, by podróࣳnik nie odnalazj w
nich spokoju i schronienia, bardziej duchowego niࣳ fizycznego. Indie
moࣳna porówna߇ do ich najbardziej charakterystycznej i najtrudniejszej
przyprawy — do chilli. Najpierw iloࢎ߇ kapsaicyny czyni spoࣳywanie dania
niemoࣳliwym, by stopniowo — dzieࡏ za dniem — wraz z przyzwyczajaniem kubków smakowych do mocy chilli potrawa powoli odsjaniaja niezwykje niuanse ukryte w pocz.tkowo niemoࣳliwej do zniesienia sile
1

Poza nielicznymi wyj.tkami nie spolszczam nazw wjasnych: ࢎwi.tyࡏ, miast,
imion, praktyk religijnych, itp. Pozostawiam je w formie, w jakiej spotykajam
je na miejscu.
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ostroࢎci. Nagle nadchodzi moment, gdy nie moࣳna juࣳ bez chilli jeࢎ߇, bo
coࢍ jest nie tak. Coࢍ, cho߇ jeszcze trudno powiedzie߇ co.
Trzeba przywykn.߇. Po prostu. Do chilli i do Indii.
To nie jest opowieࢎ߇ o poszukiwaniu Indii ani o poszukiwaniu w nich
siebie, a moࣳe nawet Siebie — sjynnego indyjskiego atmana2, boskiej
nieࢎmiertelnej cz.stki skrytej w kaࣳdej czuj.cej istocie, jak to Dalajlama
XIV mówi o istotach zamieszkuj.cych sansar<, rzeczywistoࢎ߇ reinkarnacji
i nienasyconych pragnieࡏ. Jest to opowieࢍ߆ o poszukiwaniu jogina…
Joga jest chyba wjaࢎnie takim niestrudzonym, codziennym, zdyscyplinowanym i w uwaࣳnoࢎci oddechu (bezustannej pranajamie3) poszukiwaniem atmana — czegoࢎ, co wykracza poza ࢎmier߇ i skoࡏczonoࢎ߇.
Sarwam duhkham (wszystko jest cierpieniem), mawiaj Buddha, i to
wjaࢎnie to wszystko stanowi punkt startu i lustro dla tego, co znajduje
si< po przeciwnej stronie, jakiejࢎ nirwany, mokszy — wyzwolenia. Tak
przynajmniej na pocz.tku wyjazdu mi si< wydawajo, z takimi myࢎlami
wyruszajam na himalajskie szlaki.
Potem wszystko si< zmienijo.
Nie jest istotne, ࣳe byj to niemal samotny wyjazd w niebezpieczn.,
owian. tysi.cami legend i stereotypów krain< w niepewnym czasie
szalej.cego monsunu. Pielgrzymowa߇ — po terenach czasem nieznoࢎnie trudnych i na granicy niedost<pnoࢎci, gdy osuwiska skalne i bjotne
w mgnieniu oka mog. str.ci߇ samochód w himalajsk. przepaࢎ߇, ten
gnaj.cy przed siebie biajy jeep, niczym paj.k skakun przeskakuj.cy z jednego zakr<tu w drugi. Jednak osuwiska nie zrzucaj. skakuna, kierowca
jest tak doskonale wy߇wiczony w himalajskich trasach i górskich humorach, a podróࣳny w jakiࢍ sposób potrafi wyczu߇, czy i tym razem
nic mu nie zagraࣳa. Czjowiek nagle odkrywa w sobie rodzaj pierwotnego
instynktu, który wykraczaj.c poza zwykj. analiz< wydarzeࡏ, informuje
2

Atman (skr. ަtman) jest nieࢎmierteln., ponadczasow. i niepodlegaj.c. cierpieniu ani pragnieniu cz.stk. absolutu, brahmana, przyczyn. oddechu i wszelkiej
aktywnoࢎci mentalno-emocjonalnej.

3

Pranajama (skr. prަࡔަyަma) — róࣳne techniki jogicznego oddechu, a zarazem
czwarty stopieࡏ oࢎmiostopniowej jogi królewskiej, opisanej w II w. n.e. w klasycznym dziele dotycz.cym jogi — w Jogasutrach (skr. Yogasࣁtra) autorstwa
legendarnego Pataࡏdࣱalego (skr. Patañjali).
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podróࣳnego, czy tym razem b<dzie bezpiecznie, czy moࣳe zajdzie coࢎ
nieprzewidywalnego i lepiej wstrzyma߇ si< z dalsz. jazd.… albo zmieni߇
tras<, jak zdarzyjo nam si< dwa razy. Dwa kluczowe razy.
Turysta wsiada wi<c do biajego jeepa, wrzuca swój plecak w przejadowane wn<trze taksówki i z dziewi.tk., czternastk., a bywa ࣳe i siedemnastk. takich jak on jedzie do himalajskich miejsc ࢎwi<tych — do
tirth (skr. tࠧrtha). Moࣳe nie od razu ta specyficzna intuicja podróࣳnicza
jest wyczuwana — jeࢎli jednak nie pozwoli si< strachowi i zm<czeniu
zawjadn.߇ sercem, to zielone szlaki Himalajów i chmury obecne niekiedy tak blisko ziemi ukazuj. pewn. prawidjowoࢎ߇ deszczu i osuwisk
terenu (cz<sto widoczne na terenach Himalajów ostrzeࣳenia o niebezpieczeࡏstwie landslides lub rockslides). W pewnym momencie turysta
odkrywa, ࣳe nie jest juࣳ tym innym, obcym, kimࢎ z zewn.trz. W pewnym momencie staje si< tutejszy. Nadal jest przybyszem z zagranicy,
lecz juࣳ nie turyst. — staje si< podróࣳnikiem, pielgrzymem, a nawet…
Samadhi to najwyࣳsza joga… przynoszone jest przez wspójczucie
i jask< (bjogosjawieࡏstwo) guru…
— Gheraࡔߏa Saࡋhitަ VII,14
Moࣳe to za spraw. jakiegoࢎ bjogosjawieࡏstwa (skr. prasަda), którego nigdy formalnie nie dostajam, czasem szlak wydawaj si< za jatwy,
a zdobycie noclegu aࣳ nazbyt oczywiste — nie rezerwowajyࢎmy nigdy
niczego. Nawet gdy póࣱnym wieczorem, z nadci.gaj.c. nieprzychyln.
ciemnoࢎci., miajyࢎmy dojecha߇ do górskiej miejscowoࢎci, to znajdowajyࢎmy schronienie na moment przed niebezpieczeࡏstwem. Na moment
przed okrutn. i przeszywaj.c. zimnem ulew. (Badrinath), w trakcie
silnych deszczy przemaczaj.cych do suchej nitki w ci.gu sekundy (Rudraprayag), wࢎród nios.cego w sobie wszystko bjota, ci<ࣳkiego deszczu
i zewsz.d wychodz.cych tjumów ࢎiwaitów (Haridwar), które nie pozwalajy przejࢎ߇ i napierajy na nas cajoࢎci. swego masowego istnienia
z sij. równ. naszej determinacji w przebiciu si< do aࢍramu — jakiegokolwiek byle z wolnym pokojem (Rishikesh) lub wobec tak silnego
4

samަdhi paro yogo...| guroࠖ kࢊpަprasަdena prަpyate… ||
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zejࢎcia z górskich szczytów wód Gangesu, Matki Gangi (skr. Gaࡓgަ),
ࣳe rzeka Bhagirathi (dopjyw Gangesu) wyst.pija z brzegów i nawet po
dwudniowej próbie nie pozwalaja dojecha߇ do planowanej destynacji
(Gangotri)…
Nie, nie jest to opowieࢎ߇ metafizyczna, jednak w Indiach wszystko
jest na styku — styku realnoࢎci i snu, iluzji i cielesnoࢎci, brudu i sztuki
— styku dawnej jogi królewskiej, radࣰajogi (skr. rަjayoga), i medytacji
dla bogatych turystów i Hindusów. I ten styk nie jest jednowymiarowy — podobnie jak chilli w pierwszym, drugim i kolejnym kontakcie
z kubkami smakowymi poraࣳa, wymaga przystosowania si<, hartuje
ciajo i umysj podróࣳnika-jogina, powolnie wpuszcza w arkana niuansów
i pi<kna indyjskiej specyfiki. Indie (i nauki, jakich udzielaj.) moࣳe i do
jatwych nie naleࣳ., ale na pewno s. naturalne i otwarte na Drugiego.
Joga przynosi spejnienie (doskonajoࢎ߇) poprzez t< szóstk<:
silna wola (i radoࢎ߇), sija, inteligencja-cierpliwoࢎ߇-odwaga,
boska wiedza o rzeczywistoࢎci, niezjomna wiara i unikanie
towarzystwa zjych ludzi.
— Ha࢝hayoga-pradࠨpikާ I,165
Czasem to otwarcie jest ochot. na czyjࢎ portfel lub zrobienie dwudziestu selfie jedna po drugiej. Albo jedno i drugie naraz, gdy nieostroࣳny turysta nie uࢎwiadomi sobie, ࣳe utracij nie tylko aparat, ale takࣳe
portfel — wbrew pozorom nie s. to jednak przypadki cz<ste. Hindusi
po prostu uwielbiaj. robi߇ selfie z turystami, duࣳo selfie, kaࣳdy czjonek
rodziny musi mie߇ wjasne zdj<cie, i to najlepiej w kilku uj<ciach. Gdy turysta jest ࢎwiadomym swej roli w tej grze indyjskiego teatru ulicznego,
to nagle wszystko okazuje si< inne niࣳ pocz.tkowe doࢎwiadczenia turysty o krytycznym oku i przywykjym do wygód ciele w pierwszych kontaktach z Indiami — delikatnie okreࢎlaj.c — onieࢎmielonego i wystraszonego indyjsk. rzeczywistoࢎci..

5

utsަhަt-sަhasަd-dhairyަt-tattva-jñަnަࢍca niࢍcayަt |
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Jest to zatem opowieࢎ߇ o Indiach i o jodze, w cajej rozpi<toࢎci niuansów ich jogicznego oddechu, prany (skr. prަࡔa), oraz upaju, czasem
nieznoࢎnego i z biegiem czasu staj.cego si< jogicznym tapasem, w codziennych pudࣰach, porannych i wieczornych aarti, ࢎwi<tych k.pielach
w rzece Matce — w ࢎri Gandze-Maa, w rozmowach z Hindusami, w wizytach w ࢎwi.tyniach hinduskich, sikhijskich, dࣱinijskich i buddyjskich
klasztorach, w meczetach, w smakowaniu Indii w restauracjach, dhabach i w ࢎwi.tynnych prasadach, w street foodzie, doࢎwiadczaniu Indii w poci.gach i autobusach, w ci<ࣳkim plecaku, w cudzie zieleni himalajskiego widoku, w monsunie i bólu ciaja, w rezygnacji i podj<tej
na nowo próbie, w oddaleniu i powrocie, w niespodziewanej nocnej
rozmowie z pewn. swamini aࢍramu w Rishikeshu, w trudnej pranajamie
o pi.tej rano nad brzegiem Gangi-dࣱi w aࢍramie w Haridwarze i popojudniowym tapasie w dusznoࢎci indyjskiego upaju, w nagjym powrocie z trasy do Gangotri, w wedyjskiej6 jodze pewnego mistrza w Haridwarze i w koࡏcu w tantrze tybetaࡏskiej w dzielnicy Majnu-ka-Tilla
w Delhi.
Joga nie jest religi., ale nie jest równieࣳ form. fitnessu czy sportu.
Joga to duchowoࢎ߇: stopniowe osadzanie, utwierdzanie swej codziennoࢎci (ࢎwiadomoࢎci) w — powiedzmy — sacrum, które zgodnie z indyjskim rozumieniem wszechࢎwiata obecne jest wsz<dzie. Boskoࢎ߇ czy
ࢎwi<toࢎ߇ nie jest obecna gdzieࢍ Tam, nie jest odlegja od czjowieka.
Jest tutaj i teraz, w kaࣳdej czuj.cej istocie. Atma hridaje sthitah(a)
(skr. ަtmަ hࢊdaye sthitaࠖ) — boskoࢎ߇ spoczywa w sercu, jakkolwiek
to serce rozumie߇… Jednoࢍ߆ (etymologicznie wjaࢎnie to w sanskrycie
znaczy „joga”, tj. zjednoczenie, unia, poj.czenie) obowi.zuje na wielu
poziomach: cielesnym, mentalnym i oddechowym, w tym, co wewn.trz i na zewn.trz, w tym, co ludzkie, i tym, co czjowieka przekracza. Takࣳe coraz subtelniejsze zagj<bianie si< w arkanach ࢎwiadomoࢎci
6

Z naukowego punktu widzenia nie ma takiego rodzaju jogi, który zwajby si<
wedyjsk. jog.. ݏwi<ty hinduski kanon czterech Wed, objawionych i konstytutywnych dziej dla hinduizmu, nie znaj jeszcze praktyki jogi. W Wedach pojawiaj. si< pewne wzmianki o ascetach (gjównie w XV ksi<dze Atharwawedy, tzw.
Ksi<dze Wrajów), jednak s. to jedynie wstawki, co do których tradycji i prezentowanej praktyki niewiele moࣳna (na razie?) powiedzie߇.
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sprawia, ࣳe jogin wkracza w duࣳo szersz. przestrzeࡏ i toࣳsamoࢎ߇ niࣳ
te, które zna z codziennego doࢎwiadczenia. Najsubtelniejszy wymiar
ࢎwiadomoࢎci — cel jogi, ukryty za mentalno-emocjonaln. aktywnoࢎci., ujawnia si< dopiero wtedy, gdy wszelkie poruszenia mentalne
(skr. citta-vࢊtti) zostan. powࢎci.gni<te, czyli zatrzymane moc. jogicznego wysijku. Jest to niezwykle subtelna rzeczywistoࢎ߇, która,
cho߇ obecna w czjowieku, to jednak wykracza poza jego skoࡏczonoࢎ߇,
poza ࢎmiertelnoࢎ߇ i przemijanie, jest bowiem sfer. boskoࢎci. Tak przynajmniej uczy joga, tak. wiedz< przekazuj. nieskoࡏczone przestrzenie
Himalajów.
Moࣳna powiedzie߇, ࣳe w czjowieku istniej. dwie istoty, jakby dwa ja
ukryte w jednym ciele i ࢎwiadomoࢎci. Jedno jest absolutnie wolne i niezwi.zane z wydarzeniami ࢎwiata, a drugie wikja si< w rzeczywistoࢎ߇
i utoࣳsamia z doࢎwiadczeniem. Jedno jest najsubtelniejszym „ja”, drugie to ja tworzone na podstawie materiaju docieraj.cego do umysju
poprzez pi<߇ zmysjów i nast<pnie transformowanego w zapis pami<ciowy i emocjonalny… Pierwsze jest doskonajoࢎci. etyczn., z któr. jogin
pragnie si< zjednoczy߇, drugie jest zwyczajn. codziennie doࢎwiadczan.
toࣳsamoࢎci., która posiada imi<, nazwisko, pje߇, zawód, temperament,
wiar<, przekonania, traumy, marzenia… Jedno i drugie ja Himalaje
ch<tnie witaj.. W takim rozumieniu joga nie jest oderwan. od codziennoࢎci praktyk. fizyczn..
Ponadto joga stanowi jednoࢎ߇ z ajurwed., sztuk. zdrowego ࣳycia,
oraz dࣰjotis, sztuk. odczytywania wpjywu ciaj niebieskich na ࣳycie czjowieka. Tak — astrologia jest silnie wpisana w jogiczn. sadhan< (praktyk<). Joga zwana jest takࣳe tantr., tajemnym przekazem ࢎwi<tej wiedzy
wymagaj.cej trudnej i wieloletniej praktyki, przekazywanym z ust guru wprost do umysju ucznia. Tantra jest zarazem nieprzerwan. nici.
ࢎwiadomoࢎci — od normalnej ࢎwiadomoࢎci skorelowanej ze zmysjami
i zjoࣳem pami<ci aࣳ po jej najgj<bsze poziomy, które cajkowicie wykraczaj. poza empiri<. Tantra rezonuje z mantr., dࣱwi<kiem o oczyszczaj.cej i wznosz.cej wibracji, czymࢍ, co dla zachodniej ࢎwiadomoࢎci
wydaje si< niepoj<te. Jest to tak zwany dࣱwi<k mistyczny, subtelny,
posiadaj.cy moc transformacji ࢎwiadomoࢎci i odblokowania energii
za bardzo skoncentrowanej w jakiejࢎ cz<ࢎci ciaja (subtelnego). Aktywn.
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rol< w jodze odgrywa takࣳe bidࣰa (skr. bࠧja) — punkt najczystszej formy
ࢎwietlistoࢎci, któr. jogin odczuwa podczas wzmoࣳonej medytacji w przestrzeni czoja. Mantra jest najdelikatniejszym dࣱwi<kiem, bidࣰa najsubtelniejsz. wizj., tantra transformacj. przeszkadzaj.cych wewn<trznych
i zewn<trznych energii w jej ࢎwietlist. i wyzwalaj.c. posta߇ szcz<ࢎliwoࢎci… — cz<ࢎci skjadowe doࢎwiadczenia jogicznego.
Nie bez przyczyny bóg Sjoࡏca, Surja (skr. Sࣁrya), zwany takࣳe Sawitarem (skr. Savitࢊ), co rano, jeszcze przed wschodem sjoࡏca, jest podwójnie czczony: sekwencjami asan, zwanych powitaniem sjoࡎca,
surja-namaskar (skr. sࣁryanamaskަra), oraz ࢎwiatejkami puszczanymi
w nurcie Gangesu. Zanim jeszcze poranna mgja opadnie nad wodami
Gangesu, gdy Sjoࡏce wypuࢎci swoje delikatne ࢎwiatjo, nie ukazawszy
jeszcze róࣳowawopomaraࡏczowego oblicza — oto najdoskonalszy
moment na medytacj<, okazanie uwielbienia sijom natury i rozbudzenie wewn<trznej boskoࢎci. Przepi<kny moment na skraju nocy i dnia
— ciemnoࢎci nocy juࣳ przemin<jy, a dzieࡏ jeszcze nie powstaj, chwila
na skraju. W Indiach wszystko jest na skraju… Jak ࢎwiadomoࢎ߇ jogina,
który jeszcze nie dokonaj ostatecznego aktu wyzwolenia — nie wszedj
w stan samadhi (skr. samަdhi), jednak uruchomij juࣳ bosk. ࢎwiadomoࢎ߇, wiedz< — dࣰnian< (skr. jñަna), zakotwiczon. w jego sercu, i w ten
sposób oderwaj si< od utoࣳsamiania si< ze ࢎwiatem zmiany i cierpienia, z sansar. (skr. saࡋsަra). Himalajska podróࣳ na skraju jest wi<c
opowieࢎci. o jodze takiej, jak. widz. j. Indie, a w kaࣳdym razie — tak.,
jak. zechciajy teraz ukaza߇ moim oczom.
Joga jest zawsze doࢎwiadczeniem indywidualnym, bo dotyka najsubtelniejszych sfer danej osoby, jej emocjonalnych energii, blokad cielesnych i mentalnych schematów, w jakich zwykja caje ࣳycie funkcjonowa߇.
Proces jogicznej transformacji, a takࣳe himalajskie nauki przekazywane
przez cielesnych guru i górskie przestrzenie nasycone moc. wielowiekowej medytacji, dostosowane s. do poziomu duchowego i mentalnego jogina, który dopiero wst<puje na ࢎcieࣳk< jogi b.dࣱ od wielu lat
(ࣳy߇) ni. pod.ࣳa. Nie ma dwóch takich samych ࢎcieࣳek jogicznych, nie
ma dwóch takich samych mistrzów i ich dwóch takich samych instrukcji. Esencja jednak pozostaje jednakowa. Lecz co ni. jest?
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Nie byj to mój pierwszy wyjazd do Indii. Nie byj to nawet pierwszy
wyjazd do krajów Orientu ani pierwszy w tak majej grupie osób. Nie byj
on do koࡏca zaplanowany, poniek.d dlatego, ࣳe w Indiach nie moࣳna
wszystkiego dokjadnie przewidzie߇, zarezerwowa߇ i co do europocentrycznej godziny ustali߇. I nie ma w tym nic niepokoj.cego. Zreszt.
w drodze moࣳemy napotka߇ wiele przeciwieࡏstw, takich jak popsuty
autobus, przepejniona taksówka, obsuni<cie terenu w górach, wyst.pienie rzeki z nurtu, ࢎwi<to ࢎiwaistyczne, wisznuickie, buddyjskie, sikhijskie, bahaickie, muzujmaࡏskie, dࣱinijskie, zaratusztriaࡏskie (a dokjadniej Parsów), chrzeࢎcijaࡏskie… marsz uczniów ubranych w szkolne
mundurki z okazji ࢎwi<ta paࡏstwowego. A w ten sposób na jakiࢎ —
krótszy lub djuࣳszy — czas trasa przejazdu zostaje zamkni<ta, zdarzy
si< by߇ moࣳe i to, ࣳe po brzegi wypejni. si< hotele, aࢍramy i dhamy.
Nagle w organizmie moࣳe pojawi߇ zwykja choroba, która na kilka dni
uniemoࣳliwi dalsz. podróࣳ, przywi.ࣳe podróࣳnika do jóࣳka i djugiego
snu. Kaࣳda z tych nieprzewidzianych sytuacji obfituje jednak w caj.
gam< ࢎrodków zaradczych, gjównie w postaci wsparcia lokalnych
mieszkaࡏców lub innych podróࣳników. Jednak najwi<kszym przeciwnikiem, a jak si< potem okazajo przewodnikiem, byja pogoda — szalej.cy monsun, niekiedy blokuj.cy dalsz. tras<. W pewnym momencie odwrót, który wydawaj si< swoist. poraࣳk., przyj<t. niemal ze
jzami, okazaj si< punktem zwrotnym. Zmienij cajkowicie plany dalszej
podróࣳy i zaprowadzij do tego miejsca, którego w rzeczywistoࢎci szukajam.
A zacz<jo si< spokojnie i… doࢎ߇ nudno — dojazd na lotnisko Chopina w Warszawie, a nast<pnie kilkugodzinne nocne wyczekiwanie na
lot do Delhi (Indira Gandhi Airport). W nocy na lotnisku sklepy s. zamkni<te i nie bardzo wiadomo, co ze sob. pocz.߇. Siedzenia nie naleࣳ.
do najwygodniejszych, a w gjowie tysi.ce myࢎli nie sprzyjaj. koncentracji: Czy nie za wiele spakowane, czy moࣲe jednak czegoࢍ zabraknie,
czy monsun nas nie powstrzyma, czy uda si< dotrze߆ do wszystkich
miejsc… czy jeszcze taki prawdziwy jogin gdzieࢍ w tej himalajskiej
przestrzeni istnieje? I co to znaczy „prawdziwy jogin”? Ciekawoࢎ߇ jednak
zawsze bardziej od wszystkich innych poruszeࡏ mentalnych nie daje
spokoju, bywa silniejsza nawet od strachu, gniewu czy smutku.
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