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Znaczenie oddechu w jodze
Poznaj, kto w tobie oddycha.
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gicz nej teo rii) sfe ry cia ła i sfe ry du -
cha zwià za na jest z tà tra dy cjà jo gi
kla sycz nej, któ ra opie ra si´ na ha tha
jo dze i tan try zmie. We dług nich uzy -
ska nie kon tro li nad cia łem i „o˝y wia jà -
cy mi” je ener gia mi oraz przy wró ce nie
cia łu wła Êci wej mu rów no wa gi ener ge -
tycz nej to wst´p do po łà cze nia si´
z „od na le zio nym” w umy Êle du cho -
wym, bo skim aspek tem. „Cie le sna”,
czy te˝ „pra nicz na” ener gia ˝eƒ skie go
pier wiast ka Âak ti, uÊpio na w ludz kim
cie le pod po sta cià w´ ̋ o wej ener gii
Kun da li ni, po łà czyç si´ mu si w „bo -
skich za Êlu bi nach” z du cho wà ener già
pier wiast ka m´ skie go, re pre zen to wa -
nà przez bo ga Âi w´.

Te ra pia 
za po mo cà jo gi

Me to da jo gi stwo rzo na przez 
dr. Mu kun d V. Bho le jest za tem czymÊ
w ro dza ju na rz´ dzia te ra peu tycz ne go,
a na wy˝ szym eta pie roz wo ju Êwia do -
mo Êci sta je si´ ona dro gà wio dà cà
do po zna nia ta jem ni cy jaê ni. Pierw szy
po ziom jo gi, ten, któ ry zwià za ny jest
z cia łem bio lo gicz nym, ma na ce lu, jak
ju˝ by ło wspo mnia ne, pra c´ nad po -
wro tem do psy cho fi zycz nej rów no wa -
gi. Pra ca na tym po zio mie, a za tem
w sfe rze ma te rii (pra kri ti), opie ra si´
na pi´ ciu za ło ̋ e niach: 

� Pierw sze to pra ca bez po Êred nio
z cia łem i do ty czy ona głów nie wpły -
wa nia na mi´ Ênie szkie le to we, mi´ -
Ênie twa rzy oraz te ulo ko wa ne we -
wnàtrz cia ła; 

� Dru gie to pra ca nad od de chem, czy -
li ob ser wa cja i kon tro la pro ce su od -
dy cha nia; 

� Trze cie to pra ca nad psy chi kà, głów -
nie nad emo cja mi i nie Êwia do mo Êcià;

� Czwar te za ło ̋ e nie to pra ca nad roz -
wo jem in te lek tu al nym;

� Pià te po le ga na pra cy nad ja ko Êcià
˝y cia.

Je go wie dza na te mat jo gi, fi zjo lo gii
czło wie ka i wpły wu, ja ki wy wie ra jo ga
na ludz ki or ga nizm, opar ta jest za rów -
no na kla sycz nym zgł´ bia niu i prak ty ce
jo gi, jak i na ba da niach z wy ko rzy sta -
niem naj no wo cze Êniej sze go sprz´ tu
me dycz ne go.

Dr Mu kund Bho le jest ostat nim ˝y -
jà cym uczniem wiel kie go znaw cy
i pro pa ga to ra jo gi Swa mie go Ku va lay -
anan dy. Z ko lei uczniem dr. Bho le jest
pol ski na uczy ciel i eks pert w dzie dzi nie
jo gi Krzysz tof Stec, na któ re go za pro -
sze nie Mu kun da Bho le przy je chał
do War sza wy. W trak cie dwóch wy kła -
dów dr Bho le przed sta wił za rys stwo -
rzo ne go przez sie bie sys te mu jo gi o na -
zwie Anu bha va Yoga.

Jed nym z pod sta wo wych za ło ̋ eƒ
sys te mu Anu bha va Yoga jest Êci sły, pod -
kre Êla ny bar dziej ni˝ choç by w po pu -
lar nym w Pol sce sys te mie Iy en ga ra,
roz dział prak ty ki jo gi na dwa po zio my:
pierw szy z nich jest po zio mem cia ła,
po zio mem ma te rii (pra kri ti), dru gi – to
po ziom du cha (pu ru sza).

Po ziom pierw szy obej mu je prak ty -
ki sku pia nia uwa gi na wła snym or ga ni -
zmie, na je go fi zjo lo gii i ewen tu al nych
pa to lo giach. W ob r´ bie za in te re so waƒ
po zio mu pierw sze go znaj du jà si´ tak ̋ e
za gad nie nia z dzie dzi ny psy cho lo gii,
czy li uwa run ko wa nia, dzia ła nia i ano -
ma lie ludz kiej psy chi ki. Ja ko ̋ e po ziom
ten do ty czy zja wisk, któ re mo˝ na za -
mknàç w gra ni cach bio lo gii, czy li pod -

le ga jà cych do Êwiad cze niom em pi rycz -
nym, zna lazł si´ on w dzie dzi nie no -
wo cze snych ba daƒ na uko wych.

Po ziom dru gi sys te mu Anu bha va
Yoga, cho cia˝ wià ̋ e si´ z umy słem i in -
te lek tem ja ko pod mio ta mi uÊwia da -
mia jà cy mi so bie do zna nia, jest po zio -
mem trans cen dent nym. Prak ty ka jo gi
na po zio mie du cha jest w du ̋ ej mie rze
prak ty kà fi lo zo ficz nà, zwià za nà z sa -
mo po zna niem, wy zwo le niem i przy go -
to wa niem do Êmier ci, czy li do przej Êcia
we wn´trz nej, du cho wej isto ty do in ne -
go cia ła lub ode rwa nia si´ jej od ko ła
wcie leƒ.

Idea sym bo licz ne go roz dzie le nia
w jo gicz nej prak ty ce (lecz nie w jo -

z Dr Mukund
Vinayak Bhole 
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Jed nak ̋ e bez wzgl´ du na to, czy
prak ty ka jo gi od by wa si´ na po zio mie
cia ła, czy na po zio mie du cha, „miej -
scem” tej pra cy, a w pew nym sen sie
„tym, co pra cu je” jest ludz ka psy chi ka.
Pod czas swe go wy kła du dr Bho le pra -
c´ z „cia łem psy chicz nym” po dzie lił
na dwa aspek ty: ze wn´trz ny i we -
wn´trz ny. Aspekt ze wn´trz ny to od -
dzia ły wa nie umy słu na sys tem mo to -
rycz ny i mi´ Ênio wy, aspekt we wn´trz -
ny to po gł´ bio ne wni ka nie w sfe r´
Êwia do mo Êci i nie Êwia do mo Êci oraz
kon tro la nad emo cja mi.

Pod czas wy kła du dr Bho le przed -
sta wił po dział ludz kie go mó zgu na trzy
cz´ Êci na wià zu jà ce do je go ewo lu cji:
po zba wio ny sa mo Êwia do mo Êci, opie -
ra jà cy si´ wy łàcz nie na in stynk cie
„mózg ga dzi”, któ ry od po wia da za
pod sta wo we pro ce sy ˝y cio we, „mózg
ssa ków”, łà czà cy in stynkt z sa mo Êwia -
do mo Êcià (ta cz´Êç mó zgu zwià za -
na jest ze sfe rà emo cjo nal nà czło wie ka)
i „mózg ludz ki”, któ ry im pli ku je obec -
noÊç in te lek tu. Pra ca nad od de chem
wpły wa bez po Êred nio na naj ni˝ sze po -
zio my mó zgu, czy li na „mózg ga dzi”
i „mózg ssa ków”, z po mi ni´ ciem sfe ry
in te lek tu al nej. Ozna cza to, ˝e wpływ
çwi czeƒ jo gi do ty czy pod sta wo wych
struk tur bio lo gicz nej na tu ry czło wie -
ka. W jo dze za tem na st´ pu je pro ces
przy wra ca nia rów no wa gi or ga ni zmu
u sa me go êró dła je go funk cjo no wa nia.

Ob ser wa cja 
i do Êwiad cza nie od de chu

Naj istot niej szà rze czà w me to dzie
za pro po no wa nej przez dr. Bho le jest
do Êwiad cze nie ru chu od de cho we go
i zro zu mie nie ro li, ja kà ruch ten peł ni
w or ga ni zmie. Do Êwiad cze nie od de -
chu jest wie dzà, któ rà mo ̋ e zdo byç
ka˝ dy i to bez wi´k sze go tru du, wy star -
czy bo wiem przy kła da jàc dło nie
do swo je go cia ła, „wsłu chi waç si´”
w swój od dech i „od czu waç go” na po -
zio mie zmy słów. Wa˝ ne jest, aby dło -
nie przy kła daç do tzw. „miejsc od de -
cho wych”. Sty mu lo wa nie owych
miejsc umo˝ li wia sty mu lo wa nie od -
po wied nich ob sza rów w mó zgu.

Dr Bho le wy ró˝ nił dwa na Êcie
„miejsc od de cho wych” znaj du jà cych
si´ na ludz kim cie le – czte ry miej sca
na trzech po zio mach. Pierw sze „miej -
sce od de cho we” znaj du je si´ na wy so -
ko Êci most ka, dru gie na kr´ go słu pie

na tej sa mej wy so ko Êci, dwa po zo sta łe
po dwóch stro nach tu ło wia, pod pa -
cha mi, rów nie˝ na tej sa mej wy so ko Êci.
Pierw szy po ziom to po ziom cza kry
Ana ha ta. Pià te „miej sce od de cho we”
znaj du je si´ nad p´p kiem, szó ste
na kr´ go słu pie na tej sa mej wy so ko Êci
i dwa po zo sta łe, rów nie˝ na tej sa mej
wy so ko Êci, po dwóch stro nach cia ła,
nad bio dra mi. Jest to po ziom cza kry
Ma ni pu ra. Dzie wià te „miej sce od de -
cho we” znaj du je si´ po ni ̋ ej p´p ka,
dzie sià te – na ple cach w oko li cach
„krzy ̋ a” i dwa po zo sta łe, ana lo gicz nie
po dwóch stro nach, na bio drach. Jest
to po ziom cza kry Swa dhisz tha na.

Dło nie na le ̋ y kłaÊç „sy me trycz nie”
na ka˝ dym po zio mie, np. jed na dłoƒ
z przo du, dru ga z ty łu, lub obie dło nie
pod pa cha mi czy na bio drach – mo˝ -
na wów czas do kład nie po czuç i Êle dziç
ruch od de chu. W nie któ rych miej -
scach b´ dzie on le piej od czu wal ny, tak
jak w oko li cach prze po ny, w in nych
mniej, tak jak w oko li cach kr´ go słu pa,
jed nak ̋ e in ten syw noÊç od czuç zwià za -
nych z od de chem jest kwe stià do -
Êwiad cze nia.

Od dech wy peł nia ca łe cia ło fi zycz -
ne czło wie ka, od je go cen trum, od płuc
i prze po ny, a˝ po koƒ ce pal ców, i ca łe
cia ło od czu wa je go wpływ. Me to da 
dr. Bho le ró˝ ni si´ zde cy do wa nie
od sys te mu Iy en ga ra, któ ry uwa ̋ ał, ˝e
w pra na ja mie mo gà byç wy ko rzy sta ne
tyl ko noz drza, ja my i prze gro dy no so -
we, tcha wi ca, płu ca i prze po na, bo tyl -
ko one zdol ne sà w peł ni od bie raç i od -
czu waç pra n´. Ru chy od de cho we sà
bez wy sił ko we i z za sa dy nie sà wo li cjo -
nal ne. Ozna cza to, ˝e wy ko nu je si´ je

au to ma tycz nie, choç oczy wi Êcie od -
dech mo˝ na sty mu lo waç i kon tro lo waç
za po mo cà wo li. 

Dr Bho le, opi su jàc za cho wa nie si´
cia ła pod czas pro ce su od dy cha nia, po -
słu ̋ ył si´ me ta fo rà kwia tu – cia ło ludz -
kie pod czas wde chu „otwie ra si´” ni -
czym płat ki kwia tu oÊwie tla ne go przez
pro mie nie słoƒ ca, pod czas wy de chu
zaÊ „za my ka si´” jak kwiat o zmro ku.
Pro ces „otwie ra nia si´” i „za my ka nia”
cia ła pod czas wde chu i wy de chu prze -
no si si´ do umy słu. Umysł rów nie˝
„otwie ra si´” i „za my ka”, znaj du jàc
tym sa mym dro g´ do me dy ta cyj ne go
sku pie nia i we wn´trz nej rów no wa gi.

Pod czas prak ty ki pra na ja my cia ło
sta je si´ po lem ob ser wa cji te go, jak za -
cho wu je si´ nasz od dech, jak re agu jà
mi´ Ênie, czy sà spi´ te, czy roz luê nia jà
si´, jak re agu je umysł. Ob ser wa cj´ t´
mo˝ na pro wa dziç nie znacz nie zmie -
nia jàc po ło ̋ e nie i układ cia ła, np. uno -
szàc jed nà r´ k´ do gó ry, prze chy la jàc
si´ i roz cià ga jàc je den bok ra zem
z mi´ Ênia mi kar ku i szyi lub wy ko nu jàc
po wol ne skr´ ty tu ło wia. Mo˝ na te˝
w trak cie ob ser wa cji od de chu wy ko ny -
waç bar dziej skom pli ko wa ne asa ny,
istot ne jest tyl ko to, by cia ło po zo sta -
wa ło w kom for to wej po zy cji. 

Eli mi no wa nie 
de struk cyj ne go stre su

Głów nym ce lem, ja ki po sta wił
przed so bà dr Mu kun d V. Boh le, two -
rzàc sys tem Anu bha va Yoga jest wal ka
ze stre sem. Stres jest nie zb´d nà cz´ -
Êcià ˝y cia i czło wiek odczuwa go ju˝
od chwi li, gdy w ło nie mat ki wy kształ -
ca mu si´ sys tem ner wo wy. Stres jest

�

Naj istot niej szà
rze czà 
w me to dzie 
za pro po no wa nej
przez dr. Bho le
jest do Êwiad -
cze nie ru chu
od de cho we go
i zro zu mie nie
ro li, ja kà 
ruch ten peł ni 
w or ga ni zmie. 
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wa˝ nym ele men tem po zwa la jà cym
na lep szà ada pta cj´ do Êro do wi ska.
Ce lem od czu wa nia stre su jest roz wój,
a tak ̋ e kon tro la za gro ̋ e nia i uni ka nie
ne ga tyw nych bodê ców z oto cze nia.
Jed nak, zda rza si´, ˝e od czu wa ny
stres za czy na byç zbyt sil ny, gdy po wo -
du je ból, dez or ga ni za cj´ eg zy sten cji
i w koƒ cu jej de struk cj´. Jest to prze jaw
złej ada pta cji or ga ni zmu oraz symp tom
za bu rzeƒ w pra cy mó zgu i w ca łym 
sys te mie ner wo wym – ta ki stres na le ̋ y
eli mi no waç. 

W sy tu acjach stre so wych wła Êci wy
prze pływ od de chu (pra na) jest za bu -
rzo ny bàdê za blo ko wa ny, na le ̋ y za tem
przy wró ciç mu od po wied ni rytm i in -
ten syw noÊç. Emo cje po wo du jà przy -
spie sze nie od de chu, re gu la cja od de -
chu emo cje ha mu je. åwi cze nia od de -
cho we w po łà cze niu z asa na mi ma jà
na ce lu od blo ko wa nie miejsc, gdzie
prze pływ od de chu (pra ny) jest za trzy -
ma ny bàdê za bu rzo ny. W tech ni kach
jo gi Iy en ga ra wa˝ ne sà skom pli ko -
wa ne, nie mal gim na stycz ne asa ny,
dr Bho le kła dzie na cisk na co dzien -
nà, re gu lar nà prak ty k´ çwi czeƒ od -

de cho wych, któ re mo˝ na wy ko ny waç
w ka˝ dej wol nej chwi li. 

Pra ca nad eli mi no wa niem de -
struk cyj nej „od mia ny” stre su, to wy ko -
ny wa nie okre Êlo nych çwi czeƒ od de -
cho wych i „me dy ta cja nad od de -
chem”, oraz „w ryt mie od de chu”. Âle -
dzi my od dech ju˝ od mo men tu, gdy
po wie trze „ocie ra si´” o gór nà war g´
i gdy „do ty ka” na szych noz drzy. Dr
Bho le przed sta wia jàc ten aspekt na -
wià zy wał do tra dy cji swa ra jo gi i Swa -
ro daya Vij na ny, sta ro ̋ yt nej na uki
o prze po wia da niu zdro wia i in nych
wy da rzeƒ z ob ser wa cji prze pły wu
swa ry – pra ny bie gnà cej trze ma głów -
ny mi ka na ła mi ener ge tycz ny mi (nadi):
idà, pin ga là i su szum nà. Uwa˝ nie Êle -
dzi my od dech, od czu wa jàc i „ob ser -
wu jàc”, jak roz cho dzi si´ w cie le.
Miej sca, na któ rych szcze gól nie kon -
cen tru je si´ na sza uwa ga po przez po -
łà cze nia ner wo we, po zy tyw nie sty mu -
lu jà od po wied nie miej sca w mó zgu.
Z „ob ser wa cji” od de chu umysł prze -
cho dzi w stan me dy ta cji.

Me to da Anu bha va Yoga dr. Mu kun -
dy V. Bho le to pra ca nad otwie ra niem,

a tak ̋ e oczysz cza niem za blo ko wa nych
ob sza rów cia ła i po przez cia ło otwie ra -
niem za mkni´ tych ob sza rów Êwia do -
mo Êci. Jej trans cen dent nym ce lem jest
– co cz´ sto pod czas wy kła dów pod kre -
Êlał dr Bho le – od po wie dze nie so bie na
py ta nie do ty czà ce to˝ sa mo Êci i cha rak -
te ru na szej jaê ni, na sze go „ja”, czy li: kto
w nas od dy cha? Roz wià za nie tej za gad -
ki sta nie si´ roz wià za niem za gad ki ka˝ -
dej in dy wi du al nej pod mio to wo Êci. 

Tymoteusz Onyszkiewicz

Re la cja z wy kła dów wy gło szo nych 
w War sza wie, 28 czerw ca br.

Po gru bie nia po cho dzà od re dak cji.

W pierwszym tygodniu sierpnia
organizujemy w pałacu Zdunowo 8-dniowe warsztaty 

Ashtanga Krias
– kompleksowego jogicznego procesu oczyszczania. 
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dr Bohle, którego uczniem i przyjacielem jest 
prowadzàcy warsztaty Krzysztof Stec.
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