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1. Wprowadzenie

1.1. Przedmiot badania

Zakres moich badań objął polską grupę wyznawców Jogina Om Gurudeva Janglidasa 

Maharaja, z którą zapoznałam się w 2008 roku podróżując po Indiach. To, co mnie na 

wstępie zaczęło zastanawiać, to powód ich przyjazdów do Indii i zaangażowanie w nauki, 

nie  znanego  w  Polsce  powszechnie,  hinduskiego  guru.  Co  może  jeszcze  bardziej 

intrygować  to  fakt,  że  poza  wyznawcami  z  Malezji,  są  oni  najbardziej  liczną  grupą 

narodową1 przyjeżdżającą do Mistrza. W rzeczywistości informacja o nim dotarła do kraju 

w 2003 roku. Rok później Janglidas odbył pierwszy raz tournee po większych polskich 

miastach spotykając się z ludźmi i dzieląc swoim doświadczeniem religijnym. Tu wypada 

zaznaczyć, że nie należy do grona mistrzów wykazujących się ognistym temperamentem, 

lecz wpływa na innych raczej w cichości i z tego też powodu znany jest w kraju jako 

„Milczący Święty”. Jest zatem postacią, która naucza poprzez przykład, ograniczając się 

do sformułowania i rozpowszechniania swojego zwięzłego przesłania duchowego, oraz 

udzielania wskazówek. Pojawiając się na spotkaniach zasiada w pozycji medytacyjnej i 

trwa w milczeniu. Niczego nie czyni, niczego nie mówi, a mimo wszystko wzbudza w 

obecnych ogromny szacunek, co może wyłącznie świadczyć o jego charyzmie. W efekcie 

kilku przyjazdów do Polski (następny miał miejsce w 2005 roku, kolejny w 2009 i 2010 

roku) usłyszało o nim sporo osób. Wiele z nich odpowiedziało na jego zaproszenie i udało 

się  do  ashramu  w  Indiach.  Z  tych,  które  wyjechały  część  dołączyła  do  wyznawców 

Mistrza,  ale  należy  pamiętać,  że  są  i  tacy,  którzy  wybrali  się  tam  raz,  lub  nawet 

kilkakrotnie,  lecz  ostatecznie  zrezygnowali.  Niestety  nie  jestem  w  stanie  określić 

proporcji liczbowych między tymi dwiema grupami. Mniemam jednak, że zdecydowana 

1 Dane biura ashramowego z 2011 roku podają, że do ośrodka w Kokamthan przyjechało 258 osób z Malezji, 
113 z Polski, 12 z Australii, 14 z USA, 10 z Francji, tyle samo z Wielkiej Brytanii, 6 ze Szwajcarii, 5 ze Szwecji, 
4 z Niemiec, 3 z Kolumbii i 2 z Ukrainy.
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większość należy do tej drugiej. Potwierdza to Mariusz przyznając, że „z tych osób, które 

przyjechały,  z  nas  szesnaście,  potem  do  Babajiego  wróciły  chyba  ze  cztery  osoby.” 

Pewien obraz dają także słowa Pawła: „z tych pięciu osób, tylko ona teraz przyjeżdża 

jeszcze.” Jak widać decyzja o przystąpieniu do grupy Janglidasa nie jest tendencyjna, lecz, 

jak wskazują fakty, ma charakter zwyżkowy. Jeszcze w 2009 roku, podczas pierwszego 

tygodniowego obozu medytacyjnego, jaki miał miejsce w Polsce, w Tarasce, obecnych 

było 180 osób, o tyle już rok później, w Mierkach liczba uczestników wzrosła do 235 

osób. Powołując się na dane, jakimi dysponują władze ashramowe rejestrując od 2008 

roku wyznawców przybywających do Indii, trudno jednak to potwierdzić. W 2008 roku 

ashram odwiedziło 132 Polaków, ale w kolejnym roku liczba ta spadła do 117, a w 2010 

do 69. W 2011 roku z kolei urosła do 113 osób. Ciężko na tej podstawie wyciągnąć pewne 

wnioski,  gdyż  dane  liczbowe  dotyczące  uczestników  obozów  w  kraju  i  za  granicą 

znacznie się od siebie różnią. Bez wątpienia czynnikiem determinującym ową różnicę jest 

kwestia indywidualnych możliwości finansowych, oraz dyspozycyjności czasowej, którą 

wyjazd  zakłada.  Wnioskuję,  że  z  tych  właśnie  przyczyn  więcej  osób bierze  udział  w 

spotkaniach  z  Mistrzem zorganizowanych  na terenie  Polski.  Wiele  z  badanych  przeze 

mnie wyznawców, które rzadziej w porównaniu do innych wyjeżdżają do Indii deklaruje, 

że bardzo by chciało,  lecz  z  podanych  wyżej  powodów nie  może zdecydować  się  na 

podróż.  Niestety  na  rzecz  badań  te  z  osób  muszę  pominąć.  Kolejnym  czynnikiem 

uniemożliwiającym określenie liczby członków polskiej grupy jest brak pewnych struktur 

organizacyjnych, co decyduje o jej spontanicznym charakterze.

Pomimo dynamiczności, jaka cechuje istniejącą wspólnotę, można wyodrębnić pewną 

stałą  grupę  zwolenników  Janglidasa.  Ze  względu  na  ich  oddanie  powyższą  grupę 

nazwałam pierwszym  kręgiem i to właśnie ją uczyniłam przedmiotem moich badań. 

W  celu  jej  wyznaczenia  przyjęłam  parę  kategorii.  Po  pierwsze,  osoby  przeze  mnie 
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opisywane przynajmniej dwa razy do roku przyjeżdżają do Indii na okres od minimum 

trzech tygodni  do nawet  sześciu  czy  ośmiu  miesięcy.  Owa regularność  przyjazdów i 

długość pobytu jest bardzo istotna, ze względu na słowa Janglidasa, który powiedział, że 

najlepiej dla wyznawców, aby do ashramu przyjeżdżali dwa razy do roku i zostawali jak 

najdłużej  mogą.  Pierwszą  kwestią  jest  więc  częstotliwość  przyjazdów.  Drugą  – 

zaangażowanie w praktykę  własną.  Choć mam świadomość,  że w przypadku ćwiczeń 

duchowych najistotniejszy jest ich czynnik jakościowy, a nie ilościowy, to – co było dla 

mnie  istotne  – to  deklaracja  codziennej  praktyki.  W pewien sposób odzwierciedla  to 

zaangażowanie wyznawców w rozwój duchowy i ukazuje poziom posłuszeństwa wobec 

Mistrza, który udziela zaleceń dotyczących medytacji.  Trzecim kryterium był stosunek 

do Janglidasa, jako swojego guru, którego zgodnie z tradycją hinduską ma się w danym 

czasie wyłącznie jednego. Dzięki wprowadzeniu tego wymogu możliwe było oddzielenie 

grupy  „wiernych”  wyznawców  Om Gurudeva  od  reszty  –  nazwijmy  ich  –  turystów 

duchowych. Przy czym za takowych uważam osoby, które będąc w Indiach odwiedzają 

ashramy różnych mistrzów nie wchodząc jednak zbyt  głęboko w struktury wspólnoty. 

Biorąc pod uwagę te trzy elementy uzyskałam docelową grupę badawczą, na podstawie 

zachowań której najpełniej mogę scharakteryzować relację Om Gurudeva z jego polskimi 

zwolennikami.  Najbliższy  krąg wynosi  około 20  osób,  są  w wieku od 25 do 68 lat.  

Wszyscy posiadają wykształcenie wyższe i pochodzą z miast. Zdecydowana większość z 

nich wychowała się w tradycji katolickiej, lecz od niej odstąpiła. Co charakterystyczne, 

swoje  religijne  poszukiwania  rozpoczęli  mniej  więcej  w  podobnym  czasie,  czyli 

generalnie 10 lat temu lub wcześniej. Na ścieżce rozwoju duchowego nie należą więc do 

grona nowicjuszy. Również z Janglidasem znają się dobrze. Większość z nich poznała go 

już  w trakcie  jego pierwszych  przyjazdów do Polski  –  w 2003 czy  2005 roku.  Inni 

spotkali go w 2008 roku. Wszyscy są zatem związani z Mistrzem przynajmniej od 5 lat i 
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dłużej.  Co  specyficzne  dla  tej  grupy,  to  fakt,  że  charakter  wyraźnie  wspólnotowy 

przyjmuje ona wyłącznie na czas pobytu jej członków w ashramie. Poza jego obrębem 

ich wzajemne relacje ulegają znacznemu rozluźnieniu. Czynnikiem spajającym pozostaje 

nadal wspólna dla wszystkich określona, propagowana przez Janglidasa postawa religijna 

i narzucany przez niego światopogląd. Wnioskuję, że owo wyróżniające ich zachowanie 

życiowe  umożliwia  stwierdzić,  iż  badani  tworzą  pewną,  choć  jeszcze  nie  trwale 

wykrystalizowaną, społeczność religijną. Równocześnie zaobserwować można już pewne 

symptomy  wskazujące  na  próbę  ujęcia  jej  w struktury.  Nadarza  się  więc  niezmierna 

okazja, by się przyjrzeć jej ewolucji. 

1.2.  Metoda badawcza

 W przeprowadzonym przeze mnie badaniu uczestniczyło 16 z 20 wyznawców, dwóch 

odmówiło  udzielenia  wywiadu,  z  dwoma  kolejnymi  nie  udało  mi  się  skontaktować. 

Nieduża  liczebność  grupy  umożliwiła  mi  przeprowadzenie  wyłącznie  badań 

jakościowych.  Przy  wszystkich  rozmowach  z  wyznawcami  użyłam  zapisu 

magnetofonowego.  Zdecydowałam  się  na  przeprowadzenie  wywiadu  swobodnego, 

uważam bowiem, że jest to najbardziej odpowiedni sposób badania zagadnień religijnych. 

Jego zaletą jest olbrzymia wolność, jaką dysponuje udzielający wywiadu. Dzięki temu, 

każdy z badanych nadaje rozmowie własny rytm kierując ją na trochę inne tory. Swoboda 

wypowiedzi wynikająca z braku nałożonych odgórnie schematów czy norm, umożliwia 

pełniejszą, dokładniejszą, a zarazem bardziej intymną wypowiedź w kwestii osobistych 

przekonań religijnych. Otwiera to przeprowadzającemu wywiad drogę, by głębiej wejść w 

świat przekonań badanego, bardziej do nich dotrzeć. W efekcie można dostrzec pewne 

zależności powierzchownie nie widoczne, a istniejące, których sformułowanie umożliwia 

bardziej wnikliwą charakterystykę grupy.
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Przygotowując  się  do  pracy  rozmawiałam  zarówno  z  osobami  z  pierwszego,  jak  i  z 

drugiego kręgu, czyli tymi, które do Indii przyjeżdżają raz do roku, lub nieregularnie, i  

podczas swoich podróży odwiedzają różne ashramy,  praktykując z wieloma mistrzami. 

Lepsze zrozumienie grupy umożliwiło mi osobiste zaangażowanie w proponowaną przez 

Janglidasa praktykę medytacji, jak i wielokrotny udział w inicjacji w Guru-mantrę, czy 

podjęcie postów. Uczestniczyłam zarówno w organizowanych wyjazdach do ashramu, jak 

i obozach odbywających się na terenie kraju. Poprzez aktywny udział w wydarzeniach 

ashramowych mogłam uważnej przyjrzeć się wyznawcom i – w co wierzę – dokładniej 

opisać społeczność.  

1.3. Założenia

Celem moich badań była charakterystyka polskiej grupy wyznawców Janglidasa i na 

jej przykładzie zaobserwowanie dynamiki religijności polskiej. Interesowała mnie zmiana, 

jakiej ulega indywidualny, jak i społeczny stosunek do religii. Chciałam się zastanowić na 

ile jest to religijność pogłębiona i czy pomimo, że realizuje się na obcym wyznaniowo 

gruncie,  powiązana  jest  z  wiarą  chrześcijańską.  Zaintrygowała  mnie  ich  decyzja  o 

podjęciu poszukiwań duchowych w tak odległej, różnej od dotychczasowo wyznawanej, 

tradycji.  Chciałam  poznać  powód  ich  odejścia  od  Kościoła,  dzięki  czemu  mogłabym 

odpowiedzieć na pytanie nie tylko o religijne, lecz również psychologiczne i społeczne 

potrzeby  współczesnych  Polaków.  Odwołanie  się  bowiem  do  filozofii  indyjskiej 

sygnalizuje  niejako  pewne  niedomogi  Kościoła,  który  nie  zaspokaja  już  w  sposób 

satysfakcjonujący  wymagań  społeczeństwa  i  prezentuje  inny  system wartości,  niż  ten 

przez  nie  wyznawany.  Zastanowiło  mnie  na  ile  świadomość  badanych  została 

ukształtowana przez myśl chrześcijańską i czy możliwe jest porzucenie przez nich owych 

wyobrażeń, a jeśli tak, to w jakim stopniu mogą się od nich wyzwolić.
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 W poniższej pracy opisuję zjawisko odnowy religijnej ukazując je w kontekście całej 

egzystencji  człowieka,  bowiem to  w  nim przejawia  się  odnowiona  wiara.  Pragnienie 

wyznawców, by zbliżyć się do sacrum jest tak głębokie, że całkowicie podporządkowują 

swoje życie celom religijnym. Wpływa to na ich kontakty z otoczeniem i podejście do 

świata,  wobec  którego  przyjmują  konkretną  postawę.  W  rzeczywistości  możemy 

rozpoznać dwie, z których jedna – kontemplacyjna – obowiązuje w ashramie, natomiast 

druga – ascetyczna – realizuje się w życiu codziennym. W celu ich wyróżnienia powołuję 

się  na  typologię,  jaką  wprowadził  M.  Weber,  pierwszą  z  nich  charakteryzując  jako 

„niedziałanie”, „spoczywanie w tym, co boskie”, natomiast drugą opisując jako „swoisty 

dar aktywnego etycznego działania ze świadomością, że Bóg tym działaniem kieruje”.2 

Należy jednak zaznaczyć, że w miarę praktyki dochodzi do płynnego przechodzenia od 

jednej  do  drugiej  postawy bez  względu  na  miejsce  przebywania.  To,  co  jest  im obu 

wspólne  to  odmówienie  światu  jakiejkolwiek  wartości.  Istotnie,  w  rezultacie  nauki 

Mistrza, wywodzącej się z filozofii jogi, oraz w wyniku doświadczeń mistycznych, badani 

rezygnują ze świata doczesnego, z obowiązującymi w nim normami i zasadami, aby udać 

się  w  podróż,  której  ostatecznym  celem  jest  rzeczywistość  sakralna.  Ich  decyzja 

sygnalizuje zerwanie ze współcześnie praktykowaną postawą człowieka niereligijnego i 

potrzebę przywrócenia życiu oraz istnieniu ludzkiemu transcendentalnego wymiaru. 

Za  niezwykle  ważne  uważam  również  nakreślenie  drogi,  jaką  pokonują  wyznawcy 

kierując się filozofią jogi. Dzięki badaniom dane mi było dowiedzieć się, czym jest dla 

nich  praktyka  i  w  jaki  sposób  na  nich  oddziałuje.  Pragnęłam  pokazać  z  jakimi 

trudnościami  muszą  się  zmierzyć  podejmując  wysiłek  przekroczenia  ludzkich 

uwarunkowań  i  w  jaki  sposób  im  się  to  udaje.  Wierzę,  że  poprzez  opisanie  praktyk 

obowiązujących w ashramie Janglidasa,  poniższa praca zachęci  czytelnika  do podjęcia 

2 Max Weber, Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, PWN, Warszawa 2002, s. 419.
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refleksji  na  temat  rzeczywistych  ograniczeń  człowieka,  oraz  jego  prawdziwych 

możliwości. 

2. Wyjazd

2.1. Uświęcona ziemia

Obraz Indii, jako ziemi uświęconej, po której stąpają liczni sadhu, mistrzowie, jogini i 

asceci jest silnie utrwalony w świadomości zbiorowej. Budzenie w ludziach głębszego 

wymiaru postrzegania świata jest głównym celem filozofii jogi, będącej najcenniejszym 

wkładem Indii w proces kształtowania cywilizacji. Z pokolenia na pokolenie, od stuleci 

liczni duchowi wyrzeczeńcy, jak również „ludzie czynu”3, żyją w przekonaniu, że poza 

objawionym,  przemijającym  i  iluzorycznym  światem  istnieje  coś  innego.  Włoski 

dziennikarz  Tiziano  Terzani  podróżując  po  Indiach  pisał:  „Tutaj  rzeczywistość 

postrzegana przez zmysły nie jest  na ogół brana za prawdziwą – to nie  rzeczywistość  

ostateczna. Indie wprowadzają więc – nawet kogoś, kto w to wszystko nie wierzy – w 

pewien stan oderwania. To czyni ten kraj tak szczególnym […]. Wystarczy postawić nogę 

w  Indiach,  żeby  poczuć  tę  zmianę”4 Tendencja  ukazywania  tego  kraju,  jako  miejsca 

przesiąkniętego duchowością, w którym na każdym kroku przejawia się świętość, nie jest 

nowa również na gruncie polskim. Ogromne zafascynowanie kulturą hinduską i tradycją – 

w tym wypadku – karma jogi,  wykazywała Wanda Dynowska, założycielka Biblioteki 

Polsko-Indyjskiej,  sekretarz  generalny  Polskiego  Towarzystwa  Teozoficznego.  Jej 

duchowe  imię  brzmiało  Umadevi,  czyli  „świetlista  dusza”.  Zainteresowanie  filozofią 

Wschodu  pojawiło  się  u  niej  stosunkowo  wcześnie,  bo  już  w  wieku  szesnastu,  czy 

osiemnastu  lat.  Jak  wyznała,  przywiodły  ją  do  tego  "własne  rozmyślania  i  zapewne 

3 Mircea Eliade, Patańdżali i Joga, tłum. Ireneusz Kania, KR, Warszawa 2004, s. 122.
4 Tiziano Terzani, Nic nie zdarza się przypadkiem, Świat książki, Warszawa 2009, s. 194.
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wspomnienia  z  przeszłych  wcieleń”5.  Przez  całe  życie  pozostawała  pod  ogromnym 

wpływem  nauk  Śri  Ramany  Macharshiego,  jak  i  Jiddu  Krishnamurtiego.  Jej 

zaangażowanie na drodze rozwoju duchowego, oraz oddanie i miłość, jaką darzyła swoich 

nauczycieli, ilustrują słowa: „…jedyną dla mnie drogą, od której nie odstąpię nigdy, jest 

służenie Mistrzom i praca.”6 Wyraz swojego zainteresowania ezoteryką dała pisząc poezją 

mistyczną. Wraz z poznawaną tradycją zyskiwała nową perspektywę stwierdzając „życie 

nie  ma  początku  ni  końca,  jest  wieczystą  twórczością,  nieodłącznym  atrybutem 

świadomości  najwyższej  –  Boga"7.  Duchową  mądrość  Indii  starała  się  przekazać 

Polakom, w tym celu wydając, wraz z Maurycym Frydmanem, Bibliotekę. Tłumaczyła na 

język polski najznakomitsze dzieła myśli hinduskiej, książkami budując pomost między 

indyjską i polską duszą8. Osobą, której dorobek w równie istotnym stopniu przysłużył się 

do  przedstawienia  społeczności  polskiej  tradycji  hindujskiej,  był  Antoni  Lange.  Jego 

zainteresowanie  myślą  Wschodu  i  pismami  mistyków  właściwe  artystom  okresowi 

moderny, wpłynęło decydująco na jego twórczość. W wyznawanej przez niego ideologii 

szczególnie  wyraźne  miejsce  zajmuje  koncepcja  Maji  zaczerpnięta  z  filozofii  jogi,  a 

mówiąca,  że  świat,  który  rozpoznajemy  w  empirycznym  doświadczeniu,  nie  jest 

prawdziwy, a pozorny. Swoje refleksje na temat iluzoryczności rzeczywistości zamieszcza 

w opowiadaniu Sen, w zbiorze W czwartym wymiarze, pisząc: „to sen – tu ani śmierć, ani 

życie nie jest rzeczywiście rzeczywistym.”9 W odpowiedzi na wyznawany w poprzedniej 

epoce  agnostycyzm,  odwołuje  się  do  właściwej  wyobraźni  indyjskiej,  idei  Atmana i 

Brahmana, w ten sposób próbując znaleźć odpowiedź na pytania dotyczące egzystencji 

człowieka. W kulturze polskiej jest bez wątpienia tym, który poprzez swoje dzieła na stałe 

5 Kazimierz Tokarski, O Wandzie Dynowskiej – Umadevi, 24.02.2009 
http://jkrishnamurti.republika.pl/rozne.dynowska.bio.htm.       
6 Tamże.
7 Tamże.
8 Tamże.
9 Tamże, s. 43.
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przypisał ziemi indyjskiej wymiar mistyczny.  Sygnały wskazujące, jak silnie utrwalone 

jest  owo wyobrażenie,  odnajdujemy w kulturze  popularnej.  Przywołajmy postać  byłej 

posłanki  Samoobrony,  Anny Kalaty,  której  metamorfozę  odnotowały polskie  tabloidy. 

„Na  pewno  bezpośredni  wpływ  na  potrzebę  zmian  miały  Indie.”10 –  deklarowała, 

tłumacząc, że medytacja i ćwiczenie jogi pomagają jej zachować równowagę11.

2.2. Życiorys Mistrza

Można wnioskować, że właśnie owo utrwalone w kulturze wyobrażenie Indii,  jako 

miejsca, w którym najłatwiej nawiązać łączność z boskim wymiarem, popchnęło na tamtą 

ziemię  Polaków  spragnionych  duchowych  doznań.  Wyraźnie  widać  to  w  ich 

wypowiedziach,  gdy opisując  Indie  stwierdzają,  że  tam duchowość na  każdym kroku 

unosi się w powietrzu [Maria]. Ich fascynacja egzotycznym krajem zrodziła się na długo 

zanim poznali jogina Om Gurudeva Janglidasa Maharaja. Wielu podróżowało do Indii w 

celu  nauki  ćwiczeń  jogi,  inni  odwiedzając  licznych  mistrzów.  Pierwszą  osobą,  która 

przyjechała do ashramu Babajiego, jak czule nazywają swojego Mistrza wyznawcy, był 

Krzysztof, który spotkał się z nim w 2002 roku. Należy zaznaczyć, że to właściwie on 

przedstawił Polakom Janglidasa,  którego wcześniej nikt nie znał. Sam podróżując tego 

roku po północnych Indiach zatrzymał się na kilka dni w Shirdi, mieście  uświęconym 

przez  obecność,  znanego  w  całym  kraju,  Jogina  Shirdi  Sai  Babę.  W  dniu  wyjazdu, 

czekając na autobus postanowił odwiedzić ashram jogina, o którym słyszał już podczas 

swoich wcześniejszych podróży. Wtedy to kobieta, którą poznał w ashramie Muktanandy 

w Ganeshpuri wyznała, że hindusi mieszkający w stanie Maharasztra przestali do niego 

jeździć  i  odkryli  nowego guru,  który przebywa właśnie niedaleko Shirdi i  nazywa się 

Janglidas Maharaj. Należy wnioskować, że osoba Mistrza była wtedy już powszechnie 

10 Krystyna Pytlakowska, Drugie wcielenie Anny Kalaty, „Viva”,
 http://polki.pl/viva_artykul,10018708,0.html.
11 Katarzyna Troszczyńska, To człowiek tworzy metamorfozy, „Pani”, 2010, nr 7, 
http://www.styl.pl/magazyn/reportaz/news-to-czlowiek-tworzy-metamorfozy,nId,284809,nPack,1.
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znana,  a przebywanie w jego obecności bardzo pożądane.  Janglidas bez wątpienia jest 

osobą  obdarzoną  charyzmatem.  Termin  ten  wprowadził  M.  Weber  na  oznaczenie 

nadprzyrodzonej siły, jaką obdarzona jest jednostka, a która wymusza na innych uznanie 

autorytetu danej osoby, w tym wypadku religijnego.

 Boska łaska, jaką zyskał Janglidas objawiła się mu w indywidualnym doświadczeniu, co 

zadecydowało  o  osobistym  charakterze  charyzmatu.  Przekonanie  innych  o  jego 

nadludzkiej  mocy  wyraża  się  w  historiach,  jakie  przekazują  sobie  wyznawcy.  Dar 

mówienia  językami,  uzdrawiania,  odczytywania  myśli,  przenikania  do  snów  innych, 

panowania  nad  przestrzenią  czy  łączenia  się  ze  światem  zmarłych  dowodzą  jego 

nadludzkiej mocy i wyróżniają na tle innych. Opowieścią wzbudzającą jednak największe 

zainteresowanie  osobą  Mistrza  była  ta,  która  dotyczyła  przejścia  Om Gurudeva  przez 

dziurkę  od  klucza,  rozpowszechniana  podczas  jego  pierwszych  wizyt  w  Polsce.  Jak 

później  sprostowano,  opisywane  doświadczenie  nie  miało  charakteru  dosłownego  i 

odwoływało  się,  do nieznanej  ówcześnie  wyznawcom,  duchowej  hinduskiej  symboliki 

[Paweł].  Według  wiedzy  mistycznej,  akt  wkroczenia  w  transcendentną,  przyczynową 

rzeczywistość poprzedza przedostanie się przez bardzo wąską przestrzeń, której metaforą 

jest  właśnie  dziurka  od  klucza.  Nieporozumienie  wynikające  z  błędnego  tłumaczenia 

zostało sprostowane,  co jednak nie zmieniło faktu,  że rozbudziło wyobraźnię ludzi  na 

temat transcendentnej natury Mistrza, której dowodem byłyby owe nadprzyrodzone moce. 

Aurę  tajemniczości  podtrzymuje  również  sam  Janglidas,  który  z  reguły  nie  udziela 

jakichkolwiek wywiadów odmawiając mówienia o sobie. Podczas jednej z wyjątkowych 

rozmów z dziennikarzem, zapytany o dzieciństwo odrzekł: „Czy zapytasz się popiołu, z 

jakiego drewna pochodzi? Drewno zostało spalone, więc popiół nie może odpowiedzieć.”

12 Tadeusz Sobolewski, Guru w moim pokoju. Milczący Święty – Omgurudev Janglidas Maharaj. „Gazeta 
Wyborcza”, 20.02.2005,
 http://wyborcza.pl/1,75480,2562295.html.
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 Tymi słowami Janglidas zasygnalizował przeobrażenie, jakie się w nim dokonało, a które 

jest wyłącznym celem wszystkich joginów. Doświadczenie, o którym mowa, to absolutne 

wyzwolenie od wszelkich ograniczeń natury ludzkiej i zjednoczenie z Najwyższą Jaźnią. 

Duchowej  transgresji  można  dokonać,  jak  głosi  filozofia  indyjska,  na  drodze  praktyk 

jogicznych.  Sam  termin  joga  (judż –  związywać,  nakładać  jarzmo)  odnosi  się  do 

wszelkich technik ascezy i medytacji, dzięki którym, poprzez wysiłek i dyscyplinę, jaką 

wykazuje się człowiek, następuje rozluźnienie, a ostatecznie przecięcie więzów łączących 

go ze światem doczesnym i wkroczenie w rzeczywistość absolutną. Jak się powszechnie 

uznaje owo mistyczne przekroczenie było dane do przeżycia właśnie Janglidasowi. Nie 

jest już więc człowiekiem, gdyż jako taki,  „spalił  się” – umarł dla świata doczesnego. 

Widać  więc  wyraźnie,  że  opisywana  duchowa  przemiana  jest  w  istocie  śmiercią 

inicjacyjną,  która  natomiast  zagwarantowała  mu  odrodzenie  do  wyższego, 

pozaświatowego wymiaru.  Nowe ciało, które zyskał, nie jest już ludzkie, a boskie. 

Owa  dwoista  natura  Mistrza,  jaką  przypisują  mu  wyznawcy,  skutkuje  pewną 

mitologizacją  jego  postaci.  Widać  to  wyraźnie  w  wypowiedziach  uczniów,  którzy 

opisując go zupełnie pomijają wątki życiorysu związane z jego świeckim życiem. Aby 

podkreślić  jego  świętość,  przede  wszystkim  sytuują  go  poza  wszelkimi  ramami 

czasowymi, gdyż „Czas to najgłębszy wymiar egzystencjalny człowieka, wiąże się on z 

jego istnieniem, ma zatem jakiś początek i kres – w śmierci, która niweczy wszystko.”13 

W wypadku Om Gurudeva ta  śmierć  następuje za życia,  a on stając się odwiecznym, 

niezależnym,  nieporuszonym bytem, nie podlega procesowi przemijania.  Owo istnienie 

poza czasem świeckim, wiąże się z trudnością określenia dokładnej daty,  jak i miejsca 

jego narodzin. Dane podane w paszporcie wskazują na 20 września 1935 roku i miasto 

Ahmednagar. Z kolei w jednym z wywiadów, jakich udzielił Mistrz, opisane jest, że na 

13 Mircea Eliade, Sacrum i Profanum, tłum. Robert Reszke, KR, Warszawa 1999, s. 57.
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świat przyszedł w 1936 roku, w Bombaju14. Tymczasem jedna z jego uczennic zapewnia, 

że urodził się w 1950 roku, lecz nie podaje gdzie. Ten brak konsekwencji uniemożliwia 

wpisanie go w wymiar  czasowo-przestrzenny,  czyniąc go postacią na pół mityczną, co 

dodatkowo stymuluje, już i tak pobudzoną wyobraźnię wyznawców.

Jego życie, co charakterystyczne dla świętych mężów, podporządkowane jest całkowicie 

przeżyciom  religijnym,  jakich  doświadczył  już  w  bardzo  młodym  wieku.  Jak  głosi 

historia,  będąc  jeszcze  chłopcem  przejawiał  bardzo  dużą  żarliwość  religijną. 

Systematycznie  wymykał  się  z  domu,  aby  przesiadywać  w  kościele  pogrążony  w 

modlitwie. To już wtedy pojawiły się pierwsze znaki wskazujące na jego wyjątkowość. Te 

przypuszczenia  potwierdziły  się,  gdy Mistrz  miał  9  lat.  Wtedy to  doznał  wizji  Jangli  

Maharaja.  Był  on jednym z najpotężniejszych  joginów siddha jogi15,  mieszkającym w 

stanie Maharashtra. Powszechnie uznaje się go za inkarnację trzech mocarnych bogów 

hinduskich – Brahmy,  Wisznu i Mahesha, ucieleśnienie Najwyższej Jaźni. Objawienie, 

jakiego doznał Babaji poprowadziło do utożsamienia z ową Uniwersalną Energią.  Pod 

wpływem  mistycznego  spotkania  Om Gurudev  przyjął  duchowe  imię  Janglidas,  czyli 

dosłownie „sługa Jangliego”. Uświadomił sobie bowiem, że jogin, który mu się objawił 

był w rzeczywistości nim samym, tylko w poprzednim wcieleniu. Jego posługa opierała 

się  zatem  na  kontynuowaniu  misji  jaką  prowadził  w  przeszłym  życiu,  w  celu 

podtrzymania duchowej tradycji linii Mistrzów, do której należał. Jak objaśniają pisma 

mistyczne, to działanie gwarantuje utrzymanie stałego kontaktu ze źródłem uniwersalnej 

energii, dzięki której jogini są w stanie w każdym życiu dokonać olbrzymiego wysiłku 

14 Andrzej Lisiak, Donata Trapkowska, Milczący Mistrz. Przesłanie i rozmowa z Babadżi Dżanglidasem 
Maharaj, 09.09.2003,
 < http://omgurudev.prv.pl>.
15 Zbiór praktyk jogicznych istot z linii siddhów czyli doskonałych, boskich, świętych i urzeczywistnionych. Ta 
droga jogi zarezerwowana jest wyłącznie dla Joginów na najwyższym poziomie samorealizacji duchowej, 
niedostępne śmiertelnikom.
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zanegowania  ludzkiej  natury  i  osiągnięcia  stanu samadhi16.  Symbolem  oddania  się 

praktykom  religijnym,  równoznacznej  z  odrzuceniem  życia  doczesnego,  była  właśnie 

zmiana imienia, która wskazywała na jego ponowne narodziny, już dla wyższych celów. 

Wzrost  świadomościowy,  jaki  się  w  nim  dokonał  na  skutek  wizji,  doprowadził  do 

uzyskania przez niego Wyższej Wiedzy17, która wyraża się także w mocach magicznych. 

Uczennice utrzymują, że przychodził do nich w snach wzywając do siebie.

Następnym,  równie  przełomowym  momentem  było,  w  wieku  16  lat,  spotkanie  z 

Tekawadekarem  Maharają.  Był  on  uczniem  Jangli  Maharaja,  czyli  Om  Gurudeva  w 

swoim poprzednim wcieleniu.  Wtedy  to  obiecał  Tekawadekarowi,  że  odnajdzie  go  w 

następnym życiu, a ten rozpozna go po geście – swastik-mudrze – jaki, przed nim uczyni.  

Gdy ten poznał mistrza, przekazał mu mantrę, o ogromnej mocy, bo zdolnej przebudzić w 

adepcie  najwyższą  świadomość.  Jej  siła  wynika  ze  stale  podtrzymywanej  energii  linii 

duchowej, w której płynie mądrość mantry.  Poprzez przekazywanie jej  uczniowi przez 

guru  zapewnia  się  jej  żywotność.  Wraz  z  nią  inicjowany  zyskuje  najwyższą  wiedzę 

mistyczną  potrzebną  mu  do  osiągnięcia  ostatecznej  wolności.  Jak  głosi  historia,  po 

uzyskaniu  mantry  Janglidas  udał  się  do  miasta  Yeola,  by  tam  rozpocząć  jedenasto-

miesięczne  odosobnienie.  Można  przypuszczać,  że  odbył  je  pomiędzy  1969  a  1971 

rokiem.  Post  bez  wody i  jedzenia  był  w istocie  rytuałem inicjacyjnym.  Na czas  jego 

trwania Om Gurudev został odizolowany fizycznie od świata. Jedni twierdzą, że został 

zamurowany w pomieszczeniu pod ziemią, inni, że zamknięty. Miejsce, jakie wybrał nie 

jest przypadkowe, bowiem około 20 lat wcześniej Swami Muktananda dostąpił tam stanu 

samadhi. Wierzy się więc, że jest to święte terytorium, zatem przebywając tam łatwiej 

wkroczyć w rzeczywistość  sacrum. Moc, jaką można  wtedy zyskać jest niezbędna, aby 

16 Dosłownie znaczy „kierować razem”. Samadhi to nadświadomy stan ekstazy, w którym duch i Dusza są 
odczuwane jako tożsame.
17 Mircea Eliade, Patańdżali i Joga, dz. cyt., s. 142.
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przeżyć  surowe praktyki  duchowe, jakim poddaje się ciało.  Jak głoszą uczniowie,  aby 

wytrwać w ascezie Mistrz dodatkowo zaszył sobie usta, choć należy zaznaczyć, że żadne 

blizny  nie  są  widoczne.  Jego  decyzja  była  podyktowana  uniemożliwieniem  sobie 

zrealizowania  własnych  wymagań  życiowych  jako człowieka  –  napicia  się  i  spożycia 

pokarmu.  Ten  drastyczny  wysiłek  negacji  naturalnych  skłonności  ludzkich  można 

przyrównać  do  doświadczenia  umierania.  Równocześnie,  zgodnie  z  wiarą  indyjską 

„Strona prawa na ziemi odpowiada lewej na drugim świecie, naczynie rozbite tutaj, tam 

pozostaje  nietknięte.”18 W  toku  tego  myślenia  przyjmuje  się,  że  jogin  chcąc  niejako 

wkroczyć w transcendentny wymiar musi odwrócić swoje naturalne zachowanie, aby w 

ten sposób uzyskać kondycję post mortem. Śmierć inicjacyjna, jaką przeszedł Janglidas, w 

efekcie pozwoliła mu odrodzić się w wyższym, boskim wymiarze. Moment zakończenia 

postu i ponownego włączenia do świata, według zebranych przeze mnie informacji, mógł 

się odbyć na dwa sposoby. Zdaniem niektórych uczniów przebywający w tamtej okolicy, 

Swami Muktananda, na prośbę zaniepokojonych ludzi, kazał odmurować, czy otworzyć 

wejście do pomieszczenia, w którym przebywał Om Gurudev. Inni utrzymują, że to sam 

Mistrz uchylił drzwi. Odnośnie rezultatów spotkania istnieje już wyłącznie jedna wersja – 

Swami Muktananda pobłogosławił  Janglidasa i  przyobiecał  mu,  że jego imię  obiegnie 

cały  glob.  Należy  zaznaczyć,  że  w  tradycji  indyjskiej  obietnica  złożona  przez 

oświeconego męża zawsze się dopełnia. Jego słowa są zatem zapowiedzią rozrośnięcia się 

misji Babajiego aż do granic świata. Tym sposobem kształtuje się obraz Om Gurudeva 

jako potężnego autorytetu religijnego, który, co już pewne, pozyska miliony wyznawców 

dla  głoszonej  przez  siebie  prawdy.  To  wezwanie  do  nauczania  o  drodze  zbawienia  i 

prowadzenia nią innych pochodzi od  praatmana - Najwyższej Jaźni, z którą całkowicie 

zjednoczył  się  Mistrz  w  wyniku  tapasji19.  Świadomość  posłannictwa  wyraża  się  w 

18 Mircea Eliade, Patańdżali i Joga, dz. cyt. s. 159.
19 Termin ten dosłownie oznacza „żar”, czyli energię, jaką adept wytwarza w efekcie praktyk jogicznych.
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publicznym wystąpieniu, jakie prawdopodobnie ma miejsce we wsi Sulkur w 1971 roku. 

Od tamtej pory zaczynają się wokół Babajiego gromadzić ludzie uznający go za osobę 

obdarzoną  charyzmą.  Niektórzy  decydują  się  porzucić  swoje  dotychczasowe  życie  i 

przyłączają  się  do  Om  Gurudeva.,  tworząc  tym  samym  pierwszy  krąg  uczniów. 

Towarzyszą mu w podróż, w jaką udaje się po Indiach śladami Jangliego Maharaja. Jego 

zadaniem jest przywrócenie do życia miejsc kultu i ożywienie misji, jaką prowadził w 

przeszłym wcieleniu. Pierwszą świątynią jaką odnawia jest – jak się powszechnie sądzi – 

ta, znajdująca się w mieście Divshi. Nie zaprzestał także ascetycznych praktyk, co więcej 

–  wprowadził  w  nie  również  swoich  uczniów.  Razem  z  Bharat  Matą,  w  roku  1976, 

medytował przez sześć miesięcy w jaskini wewnątrz góry Agashiv. Z kolei, dziesięć lat 

później  udał  się  na  sześcio-miesięczną  medytację  na  górę  Ancai  z  Dharmananda 

Maharają.  To  także  za  sprawą  uczniów,  którzy  idąc  w  ślady  Mistrza,  poddawali  się 

grożącym śmiercią, surowym ćwiczeniom duchowym rosła jego sława i poszerzał się krąg 

wyznawców. 

Janglidas  osiadł  w  Kokamthan  w  1987  roku,  kiedy  to  5  lutego  zarejestrowano 

wybudowany  przez  niego  ashram.  Decyzja  o  jego  założeniu  była  równoznaczna  z 

potrzebą wprowadzenia pewnych struktur organizacyjnych związanych z rozrostem misji. 

Liczba członków grupy musiała być zatem dość pokaźna. Co więcej, wnioskuję, że Om 

Gurudev  miał  już  wówczas  bardzo  oddanych  mu  zwolenników  –  w  końcu  to  oni 

finansowali budowę instytucji. Wraz z jej powstaniem zmienił się charakter grupy – od 

spontanicznej do zorganizowanej w trwały system społeczny. Pomimo powołania organu 

administracyjnego w postaci  władz ashramu,  działalność  Janglidasa  zachowuje obcość 

wobec  działalności  gospodarczej  w  jej  tradycyjnym,  powszednim  ujęciu,  jakim  jest 

zyskiwanie  środków  materialnych.  Misja  Om  Gurudeva  swoje  trwanie  i  rozwój 

zawdzięcza  wyłącznie  jego  wyznawcom,  którzy  ofiarowują  datki  i  wpłacają  środki 
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finansowe  na  konto  fundacji  założonej  przez  Mistrza.  Możemy  jednak  obserwować 

powolną  i  nieuchronną  racjonalizację  działania  gospodarczego,  czego  efektem  jest 

wprowadzenie opłat za udział w ceremonii  Anushthan oraz stopniowe upowszechnienie 

płatności  za  pobyt  w  ashramie.  Dary  pieniężne  istniały  i  dotychczas,  jako  forma 

podziękowania za łaskę i nauki Mistrza i jako takie miały wymiar spontaniczny, bowiem 

ofiarowywano je z potrzeby serca.  Tymczasem współcześnie stają się źródłem stałego 

zarobku instytucji  ashramowej.  Trzeba przyznać,  że zarówno fundacja, jak i instytucja 

organizacyjna rozwijają się prężnie. Obserwowane przeze mnie zmiany wprowadzone w 

przeciągu pięciu lat są bardzo zauważalne. Wybudowano szpital, stołówkę, która może 

pomieścić  jednorazowo  nawet  700  osób,  dwie  szkoły,  plac  zabaw,  akademik  i  pięć 

budynków mieszkalnych. 

Tymczasem  pomimo  rozwoju  misji  Om  Gurudev  nadal  utrzymuje  bliski  kontakt  z 

wyznawcami,  co,  należy podkreślić,  jest  kwestią  wielce wyjątkową.  To, co wzbudziło 

moją uwagę to, niespotykana u innych, znanych mi hinduskich guru, możliwość bliskiego 

z nim obcowania. Swoim zagranicznym zwolennikom poświęca niezmiernie dużo atencji 

nawiązując  z  nimi  intymne,  bliskie  relacje.  Niejednokrotnie  byłam  świadkiem,  gdy 

zwracał się do kogoś po imieniu, pamiętał pewne fakty z czyjegoś życia, nawet dzwonił, 

żeby  się  upewnić  czy  ktoś  dotarł  bezpiecznie  na  lotnisko  w  Bombaju.  Nie  jest  to 

zachowanie ani powszechne, ani praktykowane. Z reguły na tym etapie rozwoju grupy 

istnieją  struktury  hierarchiczne,  które  nie  pozwalają  zbliżyć  się  do  nauczyciela  bez 

posiadania  dostatecznych  kwalifikacji  religijnych.  W  sytuacjach,  gdy  należy  takowe 

wykazywać,  mamy  do  czynienia  z  wybóstwieniem  guru.  Jest  to  tendencja  w Indiach 

rozpowszechniona opierająca się na wierze w głębszy, niż u ludzi przeciętnych, kontakt 

mężów  świętych  z  sacrum.  W  efekcie  dość  często  dochodzi  do  uczynienia  samych 

mistrzów  przedmiotem  kultu.  W  ashramie  Janglidasa  można  również  taki  proces 
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obserwować, choć jak sądzę, jest on skutecznie spowalniany przez samego Om Gurudeva. 

Jednak biorąc pod uwagę jego charyzmę przypuszczam, że uczynienie go obiektem czci 

jest wyłącznie kwestią czasu. Dowodzą tego wypowiedzi wyznawców deklarujących, że 

to jego fizyczna obecność jest czynnikiem warunkującym ich przyjazdy do ashramu.

Przynależność  Mistrza  do  świata  sacrum determinuje  odpowiednie  wobec  niego 

zachowanie. Zarówno on, jak i rzeczy, w jego otoczeniu zostają wyróżnione i uczynione 

tabu.  W konsekwencji  pewne czynności  związane  z  osobą Janglidasa,  jak  gotowanie, 

przynoszenie  ubrań,  odbieranie  telefonów,  organizowanie  spotkań,  mogą  wykonywać 

wyłącznie uczniowie z najbliższego kręgu. Mimo, że wiele osób oddaje mu cześć jako 

istocie boskiej, on sam podkreśla, żeby tego nie czynić. Mówi: „Szukaj Boga w świątyni 

swego  serca,  a  odnajdziesz  go  tam.”20 Przedmiotem kultu  w ashramie  Janglidasa  jest 

Atma, którą nazywa też „Jaźnią”, „Kosmiczną Energią”, „Uniwersalną Świadomością”. 

Dążeniu  do  zjednoczenia  z  nią  na  drodze  absolutnego  wyzwolenia,  przypisuje  Om 

Gurudev najwyższą  wartość.  Czyni  to  w oparciu  o swoje przeżycia  religijne,  ale  i  w 

zgodzie z filozofią jogi. Mogłoby się wydawać, że jego nauka, ukształtowana przez tak 

odmienne  doświadczenie  kulturowe będzie  niezrozumiała  dla  Polaków. Tymczasem ci 

przyłączający się do grupy Janglidasa są szczerze zainteresowani jego przesłaniem, być 

może  głównie,  ze  względu  na  jej  egzotyczny,  hinduski  kontekst.  Właśnie  w  tradycji 

Wschodu  poszukują  prawd  i  odpowiedzi  na  pytania  stawiane  na  drodze  duchowych 

poszukiwań.

3. Stosunek do religii chrześcijańskiej

Wśród  osób,  które  przyjeżdżają  do  Mistrza  wiele  wychowało  się  w  religii 

chrześcijańskiej,  jednak  żadna  z  tych,  które  należą  do  najbliższego  kręgu  jego 

wyznawców nie jest praktykującym katolikiem. Powody, jakie podają tłumacząc swoje 
20 Cytat z ulotki ze zdjęciem Mistrza, powszechnie niedrukowanej i nierozdawanej. 
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odejście od Kościoła, to brak duchowości, niezgoda na koncepcję Boga osobowego, złe 

przygotowanie  księży  do  kazań,  zaangażowanie  Kościoła  w  politykę,  niezgodność 

postawy  religijno–moralnej  z  moralnością  Kościoła,  jednak  głównie  kładą  nacisk  na 

obrzędowość i wiedzę religijną, a nie doświadczenie rzeczywistości absolutnej. Fakt, że 

nie są katolikami nie znaczy, że nie chodzą do kościoła. Uważają, że są to miejsca silnie 

energetyczne, poprzez moc uwalnianą z modlitwy, jaką ludzie zanoszą, a na którą Kosmos 

odpowiada. Obecność boską, jakiej doświadczają, nie jest związana z żadnym konkretnym 

miejscem, może objawić się wszędzie, zarówno w kościele, bazylice, jaskini, czy na łonie 

natury: 

„Jest łatwość nawiązania kontaktu, z tą energią […] Miejsca mam w głowie teraz, 

jedno w Indiach, jedno w Polsce. Byłam w takim miejscu, które określane jest, jako 

miejsce mocy, tam gdzie Nityananda, jeden z siddhów z siddha jogi21 doświadczył 

oświecenia. To jest miejsce w dżungli generalnie, jaskinia, którą on sam wykuł, w 

której doznał oświecenia i to jest po prostu miejsce tak, i coś się czuje, coś się dzieje. I 

takie doświadczenie miałam też, jak pojechałam raz do Lichenia. Pojechałam z moją 

mamą, ona jechała we własnej intencji, ja jako kierowca i pomyślałam: dobra, jak 

jestem, to wejdę, pooglądam, zobaczę jak to jest. I po prostu stanęłam w jednym z 

miejsc bazyliki i czułam, że natychmiast muszę usiąść i wejść w stan medytacji, i się 

działo to samo, co tutaj.” [Beata]

To, co decyduje o energii miejsca, to modlitwa ludzi, którzy tam przebywają. Według 

wyznawców moc Boga przejawia się w każdym miejscu i nie należy do żadnej instytucji. 

Warunkiem jej dostąpienia nie jest bynajmniej przynależenie do wybranej wspólnoty, a 

prędzej, indywidualny poziom sensytywności, zdolności odczuwania energii. Jak się 

powszechnie uważa, każdy ma w sobie potencjał, żeby tę umiejętność ożywić, jednak w 

praktyce nie wszystkim się udaje. U większości członków polskiej grupy przejawia się – 

jak twierdzą – już w najmłodszych latach życia, kiedy czują, że Boskość przemawia do 

21 Szkoła jogi założona przez Swami Muktanande Paramahamsa, którego duchowym Mistrzem był Siddha Guru 
Bhawagan Nitjananda.
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nich przez naturę. Jest zatem powiązana z osobistymi kwalifikacjami religijnymi. 

Otwartość na sacrum można w sobie jednak rozwinąć poprzez praktykę medytacji:

„Tyle lat ćwiczyłam, tyle lat czytałam o tej energii, ale nie wiedziałam, o co chodzi.  

Ale co to jest nie?! Dla mnie to było takie ważne. Pamiętam, byliśmy tam na takich 

bardziej zaawansowanych warsztatach, pracowaliśmy przez parę godzin, żeby poczuć,  

co to jest energia. Spociłam się jak mysz i nadal nie wiedziałam, o czym oni do mnie  

mówią.  I  jak tylko usłyszałam o vipasanie,  to od razu poczułam,  o na pewno! Już  

wiedziałam,  z  czym to się  je,  że  to  jest  bardzo trudny warsztat,  ale  byłam bardzo 

zdeterminowana, żeby to zrobić […] Przez te pierwsze pięć dni przygotowujesz się  

umysłowo  do  przyjęcia  medytacji  i  on  cię  potem  wprowadza  w  tą  medytację.  Ja 

pierniczę, to było dla mnie tak potężne doznanie, tak potężne. Tam nie można mówić, 

nie możesz się z nikim podzielić tym, co się stało. Ja wyskoczyłam po tej medytacji w 

takim szoku, że ja wreszcie wiem, co to jest energia. Dostałam takie strzały, po prostu  

znikąd.” [Agnieszka]

Zwiększona wrażliwość sensoryczna, według filozofii jogi, jest skutkiem poszerzenia 

kanałów energetycznych w ciele fizycznym, jak i subtelnym człowieka, przez co zaczyna 

świat odczuwać na głębszym planie. Nie postrzega go wyłącznie w wymiarze 

materialnym, ale również na poziomie wibracji. Tym samym jego życie zyskuje 

dodatkową wartość, przy jednoczesnym zachowaniu poprzedniej. Zauważa zarówno to, co 

przejawione fizycznie, jak i to, co niewidoczne, a stwarzające wszelkie istnienie – energię 

Wszechświata zwaną w hinduizmie praną. Wyczulenie sensualne sprawia, że nie we 

wszystkich miejscach czują się dobrze:

„Jak powiem, że tam [w kościele – (M.N.)] jest brudno energetycznie, to nie jest to 

dobre wytłumaczenie. Tam przychodzą ludzie, którzy mają oddać swoje troski […] I ja 

bardzo to odczułam po katastrofie smoleńskiej.  Poszłam do kościoła. Była  rocznica 

śmierci mojego taty i zanim doszłam do tych pierwszych ławek, to już myślałam, że 

omdleję, taka była energia, taki był ciężar ludzkiego nieszczęścia i bólu.” [Grażyna]

 W kościele lubią przebywać i medytować, zwłaszcza wtedy, gdy nie ma w nim ludzi. 

Większość bierze udział w uroczystościach kościelnych przez wzgląd na swoich bliskich, 
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podczas ważnych dla nich momentów, a także w świętach kościelnych – dniu Narodzin 

Jezusa Chrystusa czy dniu Jego Zmartwychwstania. Nie biorą jednak aktywnego udziału 

we mszy, łącząc się we wspólnocie, lecz przyjmują postawę bądź obserwatorów, bądź 

uczestników introwertycznych – obecnych fizycznie, lecz świadomie wycofanych. 

Traktują oni świat zewnętrzny i innych wiernych jak elementy rozpraszające, skupiają się 

na wewnętrznym, bezpośrednim kontakcie z Bogiem, rezygnują z udziału w rytuałach. 

Jedna z wyznawczyń ujmuje to w ten sposób: „czasem tak stoję, po cichu mantruję, 

zamknę oczy, nikt nie patrzy nie i to tak, jeżeli jestem zmuszona iść”. [Ewa]

Wyznawcy oddają się również czytaniu Biblii, jednak ich interpretacja Pisma Świętego, 

co sami wyraźnie przyznają, odbiega od nauk Kościoła. Mamy tu zatem do czynienia ze 

świadomym i celowym heterodoksyjnym protestem. Ich działanie usprawiedliwia 

przekonanie, że pierwotne znaczenie słów zostało wypaczone, uległo nadinterpretacji. 

Tyczy się to wszelkich pisemnych przekazów, dlatego wolą sięgać do źródła, niż czytać 

„czyjeś popłuczyny” [Urszula]. Cytaty z Biblii służą do legitymizacji ich własnej 

koncepcji religijno-światopoglądowej. Słowa interpretują pod swoim kątem, odnosząc do 

życiowej sytuacji, w jakiej się znajdują, ponieważ tak jak Magda uważają, że:

 „To działa trochę jak głuchy telefon, dlatego powinniśmy poza ślepym powtarzaniem i 

wiarą  włączać własny rozum i  odczuwanie.  Być  czujnym i  uważnym.  Nie  dać  się 

ponieść na fali z zamkniętymi oczami.”

Pogłębiona osobista refleksja jest warunkiem przy czytaniu wszelkich Świętych Ksiąg, w 

tym Biblii  i  jest  kluczem do ich zrozumienia.  Ważna jest  tu sama czynność czytania, 

medytacja nad Słowem, nawiązanie kontaktu z własną intuicją, jedynie dzięki której jest 

się w stanie odczytać i właściwie zrozumieć przekaz. Jak stwierdza Urszula:

„Biblia jest cudna, mimo że tam pozmieniano, poskracano, to kto czyta sercem, ten i 

tak znajdzie prawdę.”
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Prawda w tym wypadku nie oznacza Dobrej Nowiny i nie ukazuje Jezusa jako Zbawiciela, 

nie jest Zwiastowaniem i nie służy odnowieniu wiary katolickiej, ale jest źródłem Prawdy 

Uniwersalnej, która leży u podstaw wszystkich systemów religijnych i przez wszystkie 

przemawia, stanowi Istotę Rzeczy. Najogólniej ujmując traktuje o Sile Najwyższej, jednej 

i jedynej, do której każdy człowiek może dotrzeć, poprzez swoje serce. Wyznawcy 

Babajiego, jeśli sięgają po Biblię to po to, by ponownie objawiła się im właśnie tak 

rozumiana Prawda, jak również w celu znalezienia odpowiedzi na dręczące ich pytania, 

gdzie słowa Ewangelii odczytywane są jako wskazówki. 

Przywiązanie do formy kultu religijnego, przy całkowitej jego zmianie znaczeniowej 

ujawnia się w obrzędzie modlitwy. Zwroty „Panie Boże”, „Jezu kochany”, „Matko 

Boska” zachowując swoje kultowe znaczenie, nie służą jednakże przywołaniu mocy i 

obecności postaci świętych, nie są drogą nawiązania z nimi dialogu, ale poprzez moc w 

nich zawartą, „wysoką wibrację” [Magdalena] – jak nazywają ją wyznawcy Janglidasa – 

uzyskuje się łatwość wejścia w stan pobożnej medytacji. Nie będąc zorientowanym na 

żadnego konkretnego rozmówcę, modlący zwraca się ku świętemu, boskiemu wymiarowi, 

który objawia się mu poprzez słowo.  Inną praktyką jest mantrowanie, nie tylko Guru-

mantry, ale również słów kultowych, jak „Kyrie eleison”, „Chryste eleison”, które mają 

ogromną siłę numinalną.  Forma, poprzez jaką zwracają się do Boga, wywodzi się z religii 

katolickiej i pozostaje niezmienna, ale już adresat próśb jest inny. Nie jest Bogiem w 

ujęciu katolickim, osobowym, pod postacią Trójcy Świętej, a rzeczywistością jedyną, 

uniwersalną Duszą, ideą ponadboskiego bytu, właściwą dla religii indyjskiej. 

4. Żywy Jezus
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Istotne miejsce w ich świadomości zajmuje postać Jezusa Chrystusa, którego nauki są 

znane bezpośrednio z Biblii, jak i kazań, ale także pieśni kościelnych, czy wizualnej 

kultury popularnej. Obraz Jezusa, jaki się w nich konstytuuje, ukazuje istotę o dwóch 

naturach – bożej i ludzkiej, męża bożego pełnego pokory, skromności, wielkoduszności i 

miłości dla innych. Dla wielu jest wzorem do naśladowania, źródłem inspiracji, tak, jak 

Babaji, co skutkuje próbą ich porównania. Dla większości, nawet tych nie wychowanych 

w duchu wiary katolickiej, to, co bez wątpienia ich łączy, to podobieństwo fizyczne. 

Mimo, że znany jest im wyłącznie wizerunek Jezusa jako młodzieńca, to zarówno długie 

włosy, jak i niewysoka, filigranowa osoba Babajiego przywodzi im na myśl postać 

Chrystusa. Inni w twarzy Mistrza odnajdują rysy Jezusa z Całunu [Magdalena].

Podobieństwo dwóch mistrzów odnajdywane jest nie tylko na planie fizycznym, co bez 

wątpienia rozbudza wyobraźnię wyznawców, samoistnie narzucając kierunek 

skojarzeniowy, ale przede wszystkim, zauważalne jest w przypisanej im postawie 

życiowej.  Asceza, życie poverte, skromna, biała szata, bose stopy, surowe warunki 

mieszkalne, spożywanie niewielkiej ilości pokarmu, rozdawanie wszelkich darowanych 

prezentów, bez pragnienia posiadania czegokolwiek, troska o ubogich i dzieci, niesienie 

im pomocy finansowej, karmienie i gwarantowanie możliwości edukacji, to postawy 

przybliżające go do Jezusa, syna ubogiego cieśli, miłosiernego, „dobrego pana”, opiekuna 

ubogich i chorych22. Widok Janglidasa idącego w otoczeniu swoich, ubranych na biało 

uczniów, niektórzy doliczają się ich dwunastu, jest żywym wyobrażeniem Jezusa i 

apostołów. Uczniowie Om Gurudeva, tak jak apostołowie zebrani wokół swojego proroka, 

są mu w pełni oddani i gotowi pójść za nim wszędzie, dając świadectwo jego przesłaniu 

swoim życiem. 

22 Anna Mikołejko, Tradycja i nowe drogi wiary, Zakład Wydawniczy UW, Warszawa 2001, s. 107.
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4.1. Bliskość Mistrza 

To, co należy zaakcentować opisując grupę, jaką skupia wokół siebie Janglidas, to 

fakt, że brak w niej rozbudowanych struktur hierarchii. Zarówno ze swoimi uczniami, jak 

i wyznawcami pozostaje w bliskości, choć należy przyznać, że Polacy, w odróżnieniu od 

wyznawców z Indii, doświadczają jego bezpośredniej obecności intensywniej.  Za kontakt 

obcokrajowców z Om Gurdevem odpowiada jeden z jego uczniów z wewnętrznego kręgu. 

Jest to funkcja bardzo prestiżowa, ponieważ z racji wykonywanych obowiązków, 

powiązanych z coraz częstszymi przyjazdami obcokrajowców do ashramu, dany uczeń 

pozostaje w ciągłym kontakcie z Mistrzem, stając się na pewien okres czasu jego 

najbliższym powiernikiem. On przekazuje mu prośby o grupowe, jak i indywidualne 

spotkania, występuje w roli tłumacza, zajmuje się organizacją przyjazdów i wyjazdów 

grup. Rosnące poczucie więzi między wyznawcami a nauczycielem zapewniają wspólne 

spotkania, świadczące o pewnym stopniu faworyzacji Polaków. Z inicjatywą grupowych 

medytacji, spacerów czy wyjazdów wychodzi najczęściej sam Mistrz. Fizyczny kontakt z 

wyznawcami podkreślany jest poprzez jego częste, niezapowiedziane pojawianie się 

podczas medytacji, lub na stołówce, gdzie osobiście doglądaczy wszystko jest 

odpowiednio przygotowane. Nierzadko sam nakłada swoim wyznawcom jedzenie, lub 

rozkazuje komuś nałożyć dokładkę.  Jednak również sami wyznawcy mogą zabiegać o 

spotkanie, zarówno w imieniu grupy, jak i osobistym.

Odwiedziny Mistrza w pokojach wyznawców, czy ich indywidualne przyjmowanie w 

mandirze23, wspólna jazda samochodem, czy dzielenie się swoim posiłkiem, są 

dostąpieniem łaski, jakiej zdecydowanie rzadziej doświadczają członkowie grup 

indyjskich, którzy zyskują taką możliwość przeważnie wyłącznie posiadając ważny status 

społeczny, lub przynależąc do grona „guru family”, czyli rodzin towarzyszących mu od 

23 Prywatne pomieszczenie, które zamieszkuje Mistrz.
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dłuższego czasu, wspomagających jego misję od strony finansowej lub poprzez 

okazywane oddanie i posłuszeństwo. Dzięki swojemu ogromnemu zaangażowaniu, mogą 

liczyć na dostąpienie zaszczytu goszczenia Janglidasa w swoich prywatnych domach, w 

których zatrzymuje się często nawet na dłuższy okres czasu, np. dwa tygodnie. Zazwyczaj 

ma to miejsce w trakcie wyjazdów na „programy”, czyli spotkania z licznymi 

wyznawcami, lub podróży po własnych ashramach rozmieszczonych na terenie całego 

kraju. Polacy są zatem traktowani w sposób, na jaki mogą liczyć w Indiach, wyłącznie 

osoby wysokie rangą, lub bardzo zżyte z Om Gurudevem. Wyjątkowe, indywidualne 

traktowanie, z którym się spotykają, a jakiego nie znajdują u żadnego innego znanego im 

nauczyciela, decyduje o ich zainteresowaniu osobą Mistrza, a najczęściej, w 

konsekwencji, o przystąpieniu do grupy. Poczucie intymności i głębokiej więzi z Babajim 

rodzi się w nich, dzięki możliwości obcowania z nim w sytuacjach prywatnych, jak 

podczas kąpieli czy ćwiczeń fizycznych. Tak o niepowtarzalnej sytuacji równie bliskiego 

kontaktu mówi Paweł:

„A wiesz, to, co mnie bardzo ujmuje u Baby, zawsze jak patrzę na SaiBabe, Shankara 

czy piękną kobietę, zawsze mnie intryguje, jak oni funkcjonują na co dzień, od kuchni, 

żeby zajrzeć w działalność takiej  osoby,  w takie  codzienne chwile  i  Babaji  jest  tą 

postacią,  która  to  umożliwia  […],  zobaczyć  wiesz  sytuacje,  które  są  kompletnie 

niedostępne dla mnie, jeśli chodzi o Sai Babe, Shankara, czy GuruMayi, ponieważ ci 

ludzie są tak otoczeni ludźmi z tzw. najbliższego otoczenia, jak się okazuje, nawet oni 

maja niewielki wgląd w to, co się tam wydarza, po prostu chciałem zobaczyć, jak taka 

postać, o takim oddziaływaniu na tysiące, miliony ludzi, jak ona działa na co dzień. I u 

Babajiego pierwszy raz to było możliwe, żeby zobaczyć z bliska, przebywać z nim, 

spać z nim w jednym pomieszczeniu czasem i to jest bardzo fajne doświadczenie[...].  

To jest bardzo ważne, to było moje pragnienie.”

Fizyczna bliskość z Babajim wzmacnia i dopełnia duchową z nim relację. Wyznawcy 

deklarują, że mają z nim kontakt w swoich snach, myślach czy stanie medytacyjnym i 

większość z nich, właśnie tą drogą się z nim komunikuje. On sam potwierdził, że czyta 
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ich myśli i wie, co noszą w sercu. Wielu zwraca się do niego z pytaniami dotyczącymi 

sfery zawodowej, zdrowotnej, związków czy wiedzy duchowej. O ile nie zawsze uzyskują 

odpowiedzi werbalnie, o tyle utrzymują, że zawsze przychodzą one do nich mentalnie. 

Zwracają się również z prośbą o pomoc w chwilach trudnych, czy momentach zwątpienia. 

Tak o tych ciężkich sytuacjach opowiada Ewa:

„Wtedy płaczę, albo idę sobie gdzieś tam na boczek, i oczywiście oddaję wszystko  

Vishwatmakowi wiesz, wszystko Vishwatmakowi wiesz. Opowiadam mu tak wiesz, to 

jest  taka właściwie modlitwa,  błaganie,  to  jest  takie  skarżenie  się,  płacz nad sobą,  

użalanie się nad sobą. To, co możesz zrobić najlepszego to wszystko oddać Babajiemu,  

bo on to od ciebie weźmie, on ci pomoże.”

Niektóre osoby są przeświadczone, że Janglidas przekazuje im swoje nauki mentalnie, 

prowadząc je w życiu codziennym. Magdalena wyznaje:

„On nie musi mówić, rób to, to i to, bo on poprzez serce i tak mną kieruje. W ten  

sposób. On poprzez moje serce podejmuje decyzje, dlatego, że: our guru is our soul 

[…] Czuję się pewnie, że nie muszę iść do niego i pytać. On też nie musi, poprzez to, 

że  ja  tak  dużo medytuję,  na  poziomie  fizycznym  mówić  mi  cokolwiek.  Mam taki 

kontakt z nim po prostu. Chyba, że coś się dzieje, że ego zaczyna mi […] szwankować, 

ale wtedy zawsze się pojawia pomoc, ktoś, gdzieś wyprowadzi mnie z tego ego.”

Obcowanie w sposób bezpośredni z żywym Mistrzem jest dla członków grupy 

wartością najwyższą i głównym powodem, dla którego przyjeżdżają do ashramu. On jest 

„zasadniczą siłą sprawczą” [Ewa]. Podczas darszanów Babaji rzadko się odzywa, ale jak 

się powszechnie twierdzi: poprzez przebywanie w stanie głębokiej medytacji, wytwarza 

wokół swojego ciała kolistą, świetlistą aurę, która roztacza się we wszystkich kierunkach, 

na około 60 metrów od jego ciała. Siedzenie w jego aurze ma bardzo korzystny wpływ, 

sprawia, że ludzie czują się szczęśliwi i rozluźnieni24.To twierdzenie można zrozumieć 

odwołując się do hinduskiej koncepcji „prany”, energii podtrzymującej przy życiu 

24 Informacje zaczerpnięte z oficjalnej strony internetowej Vishwatmak Jangli Maharaj Trust, 
http://www.vishwatmak.org/satsang.html.
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wszystkie żywe istoty. Jej odpowiednikiem w tradycji chrześcijańskiej będzie doczesna i 

transcendentna moc Ducha Świętego, „oddech Boży”, jak głosi Biblia25. W stanie 

głębokiej medytacji, ten, kto w niej pozostaje łączy się ze świadomością wszechświata, 

energią życia, którą Babaji nazywa „Boską Duszą”, „Jaźnią”, „Atmą” i stając się jej 

kanałem rozprzestrzenia ją dookoła, stąd przebywanie w jego obecności ma tak 

dobroczynne, uzdrawiające oddziaływanie. Wyznawcy utrzymują, że odczuwają, jak 

podnoszą im się wibracje i otrzymują silny przekaz energetyczny do serca, który określają 

„otwarciem serca”, „połączeniem z Duszą”. Ich doznania mają zarówno wymiar fizyczny, 

kiedy zmienia się i pogłębia oddech, robi się dużo cieplej i zwiększa się przestrzeń w 

klatce piersiowej, jak i wymiar emocjonalny – pojawia się „radość wewnętrzna” [Beata], 

poczucie błogości, szczęścia, „wszechogarniającej miłości” [Elżbieta]. Towarzystwo 

Mistrza jest zatem bardzo pożądane, choć poprzez jego efektywne odwracanie uwagi od 

swojej fizycznej postaci, jest powszechnie uznane za element potęgujący, lecz nie 

warunkujący doznania mistyczne. Jest on bez wątpienia postrzegany jako istota, 

pozostająca w nieustannym kontakcie z Boskością i z tego tytułu jest pomostem łączącym 

z nią wyznawców. Należy jednocześnie zaznaczyć, że jego rola w relacji człowiek – Bóg, 

ma charakter pomocniczy, wspomagający, a nie konieczny czy decydujący. Na drodze 

rozwoju duchowego, którą kroczą jego wyznawcy, jest przewodnikiem prowadzącym do 

celu, ale po ścieżce, którą musi przejść każdy indywidualnie, o własnych siłach. 

Bezpośredni kontakt Babajiego z uczniami, jak i wyznawcami stanowi analogię do epoki 

apostolskiej. Mistrz, tak jak Jezus, podróżuje ze swoimi uczniami po założonych przez 

siebie ashramach, jeździ na „programy” i swoim przykładem uczy postawy miłości do 

Atmy, do ludzi i wszelkich istot. W jego czynach często można dopatrzeć się tych, 

znanych z historii biblijnych:

25Bellur K.S. Iyengar, Joga światłem życia. Wewnętrzna podróż ku przemianie, tłum. Anna Klajs, Galaktyka, 
Łódź 2006, s. 60.
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„Powiedział, […] że (idziemy –M.N.) boso do Shirdi, po tej drodze, ale przeszliśmy 

tylko do drogi i stwierdził, że jednak nie, że wracamy i wróciliśmy do ashramu, znowu 

do kutirku i wyobraźcie sobie, co zrobił. Każdemu z nas kazał wejść […], tam był taki  

basen do mycia stop, każdemu z nas kazał tam wejść i wyobraźcie sobie, ze mył nam 

stopy i nie pozwolił nam w ogóle zaprotestować, jak Jezus, jeszcze kazał przynieść  

białe ręczniki ze swojego kutiru i każdemu normalnie wytarł stopy. Jak ktoś chciał coś 

powiedzieć, to machał ręka, żadnego sprzeciwu.” [Mariusz] 

Tym, co go odróżnia jest milczenie, z którego, jeśli wychodzi, to tylko po to, by przekazać 

zgromadzonym wiedzę duchową, do której ma dostęp dzięki bliższemu, niż większość 

żyjących, kontaktowi z siłami wyższymi. Najczęściej jednak trwa pogrążony w medytacji. 

4.2. Cudotwórcze zdolności

Ponieważ unika wszelkiego mówienia o sobie – człowieku, uznając siebie wyłącznie 

za narzędzie boskiej woli, troszczy się o to, aby jego wizerunek nie uległ ubóstwieniu, 

stając się przedmiotem czci religijnej.  Niczym mantrę powtarza słowa: „najważniejsze 

jest w tobie, medytuj, wszystko inne jest nieistotne”. Na zainteresowanie wyznawców 

czynieniem cudów przez innych mistrzów, uśmiecha się pobłażliwie mówiąc „pamiętaj, 

że on jest tylko człowiekiem” [Mariusz]. Nie należy do grona mistrzów publicznie 

dających wyraz drzemiących w nim mocy magicznych, ponieważ jednak – tak jak Jezus – 

istnieje w świadomości ludzi w dwóch wymiarach: ziemskim i boskim, przypisuje mu się 

nadnaturalne właściwości, jak dar uzdrawiania, przekraczania przestrzeni i czasu, 

glossolalie, opanowanie materii ożywionej, czytanie myśli. O jego cudotwórczych 

zdolnościach wyznawcy dowiadują się między sobą, z opowieści świadków 

nadzwyczajnych wydarzeń, tych, którzy doznali łaski uzdrowienia, a także od uczniów z 

bliższego lub dalszego kręgu. Krążące mity i przekazywane ustnie historie, intensyfikują 

wyobrażenia o nim, jako skromnym Synu Bożym i osnuwają go w  jeszcze gęstszą nicią 

tajemnicy. Świadectwem jego pozaziemskich uzdrowicielskich mocy dzieli się Mariusz: 
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„… a była scena taka wysoka chyba na trzy metry i nie zauważyłem, że jest koniec 

sceny i runąłem tam na plecy. Jak walnąłem gdzieś stopą, były tam jakieś rury, takie 

rzeczy, ale nie spadłem na plecy. Nic mi się nie stało, tylko, że po trzech godzinach 

miałem stopę dwa razy większą […] potem ten program się skończył, gdzieś tam nas 

wieźli i o północy nas zawieźli do jakieś wioski, a tam Babaji już czekał w tej wiosce, 

po tym programie i był darszan. Tam kolejka, tłum do Babajiego po darszan. Mnie tam 

poza kolejką wprowadzili i tam ludzie fukali trochę, a Babaji jak zobaczył stopę to 

takiego marsa złapał zaraz, ale potem zaczął coś tak robić palcami, tak przesuwać po 

stopie ileś razy i powiedział, że już. Po dwóch dobach opuchlizna zeszła, było 

podejrzenie pęknięcia, ale było tylko stłuczenie.”

I jeszcze historia Urszuli:

„Wiesz to, co Om Gurudev wie o mnie, to zawsze mnie zaskakuje, chociaż wiem, że 

on wie wszystko, więcej niż ja wiem o sobie, ale to jest nieprawdopodobne. Nawet to, 

nad czym płakałam w domu, o czym myślałam, wszystko. Nawet, że nie idę na 

stołówkę, bo mam w nosie to piekące jedzenie, na drugi dzień wypunktował mi to. Na 

drugi dzień wiesz wszyscy poszli na Ancai, a ja wtedy nie poszłam, bo byłam po 

złamaniu nogi. Jedna zostałam i wiesz zapomniałam, jak mu nawtykałam, że mam 

dość tego jedzenia, że więcej nie pójdę, że będę głodować, a nie pójdę, bo już mnie 

piecze w żołądku, tak wiesz tak sobie nagadałam w umyśle. Na drugi dzień idę na 

stołówkę, jedna z obcokrajowców, bo wszyscy pojechali na Ankai, a Baba stoi i mnie 

tak zaprasza na tę stołówkę, tak zaprasza. No to ja weszłam na tę stołówkę i myślę 

Jezu, jakie to dobre, jakbym sobie sama ugotowała, takie to dobre. […]Potem poszłam 

na darshan26 […] A wiesz o co mnie zapytał? „No jak ci dzisiaj kochana smakowało?” 

Jezu jak ja zaczęłam płakać, bo zrobiło mi się głupio, że mu takimi głupotami głowę 

zawracam. […] Ale widzisz… wszystko wie. Oczywiście jeśli nie chowasz przed nim, 

mówisz: chcesz, to patrz.”

4.3. Miłosierdzie

Według swoich wyznawców niczym „ocean boskiej miłości” [Weronika] będąc w niej 

nieustannie zanurzony, wylewa ją na ludzi, tak jak Chrystus, zwłaszcza ten, znany z 

objawienia siostry Faustyny i przedstawiony według jej wskazówek na obrazie 

26 Dosłownie znaczy błogosławieństwo, jakie spływa przez samą obecność świętego.
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Eugeniusza Kazimirowskiego pt. „Jezus Miłosierny”, z wypływającymi z serca 

świetlistymi promieniami. Tu ujawnia się szczególna dla polskiej religijności, opisana 

przez Czarnowskiego i jak można wnioskować, niezmienna tendencja do utożsamiania 

istoty świętej z jej wizerunkiem, czego konsekwencją jest przypisanie obrazom 

właściwości przedstawianego modelu. Obcowanie z Jezusem wyobrażonym jest pod 

względem jakościowym równe przebywaniu z fizyczną postacią Janglidasa. Obu formom 

kontaktu z boskością towarzyszy silne odczucie fizyczne rozlewającego się na sercu 

ciepła, które wiąże się z doznaniem mistycznym. To doświadczenie rzeczywistości 

miłości27, dla wielu  pierwotnie wypływa ze styczności z przejawioną na obrazie boską 

mocą pod postacią Chrystusa , dlatego zostało nazwane „energią Chrystusową”, 

„kosmicznym Chrystusem” czy „Chrystusową miłością”. Odnajdywanie tożsamego 

wymiaru duchowego w kontakcie z Mistrzem, czyni z niego kontynuatora nauki Jezusa, 

której istotą i jedynym prawem, na drodze rozwoju duchowego jest miłość28. Magdalena 

wyznaje:

„Dla mnie to jest jedna, ta sama osoba. Dla mnie Chrystus to energia chrystusowej 

miłości, to jest miedzy innymi czakra serca, to jest miłość bezwarunkowa, światło. To, 

co Jezus pokazuje (kładzie rękę na sercu) to czakra serca. Babaji ma tę samą jakość 

energii w sobie, czyli Chrystusową miłość, bezwarunkową miłość. To jest ta sama 

energia. Ja w nim odnalazłam Chrystusa. Jestem stuprocentowo pewna, że to jest 

Chrystus.”

Wyobrażenia wyznawców znajdują swoje werbalne potwierdzenie w osobie Mistrza, 

który - choć w wąskim gronie - oznajmił, że jest inkarnacją Kryszny i Jezusa. 

Przeświadczenie o wspólnej tożsamości dwóch mistrzów, bądź ich ścisłym 

pokrewieństwie duchowym, po części kształtuje również historia jego dzieciństwa, 

traktująca o hinduskim chłopcu, który wymykał się z domu do pobliskiego 

27 Ireneusz Krzemiński, Rzeczywistość miłości, w: Religijność społeczeństwa polskiego lat 80-tych, pod red. 
Mirosławy Grabowskiej i Tadeusza Szawiela, Wydział Filozofii i Socjologii UW, Warszawa 2005, s.93.
28 Tamże, s.95.
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chrześcijańskiego kościoła i tam leżąc krzyżem przed wizerunkiem Chrystusa modlił się 

długie godziny. 

W postaci żyjącego Mistrza Janglidasa wyznawcy odszukują to, co kształtowało ich 

poprzednią wiarę. Postacią centralną ich orientacji jest Babaji, w którym rozpoznają 

Jezusa. Na tym przykładzie możliwe jest uchwycenie dynamiki religijności polskiej. 

Obserwujemy zmianę zerwania z kultem maryjnym i wyraźnego przypisania dominującej 

roli Chrystusowi, którego obraz, już nie uzupełniany o Świętą Rodzinę, odzwierciedla 

system aksjologiczny członków grupy. Jezus utożsamiony z głoszoną przez siebie ideą 

boskiej miłości, będącej jedyną rzeczywistością staje się w wyobrażeniu kolektywnym jej 

wizualnym symbolem. Przypisanie mu pryncypalnej roli w wymiarze religijnym odnosi 

się do uczynienia miłości wartością fundamentalną i podstawową zasadą strukturalizacji 

świata.

5. Potrzeba poszukiwania

5.1.  Prywatny wymiar wiary

Janglidas traktowany jest przez polskich wyznawców, jako ucieleśnienie Chrystusa. 

Zwróćmy uwagę, że szansa przebywania z mężem bożym w takiej bliskości nie byłaby 

możliwa na gruncie wiary katolickiej. Obcowanie w towarzystwie mistrza, w 

bezpośrednim doświadczeniu dane było przeżyć wyłącznie uczniom Jezusa żyjącym w 

epoce pierwszych chrześcijan. Doświadczanie fizycznej obecności istoty boskiej jest dla 

nich osiągalne również dzięki ciągle jeszcze wąskiemu kręgowi wiernych, co na przykład 

nie jest już możliwe u innych mistrzów z Indii (Sri Sri Ravi Shankar, Satia Sai Baba, Mata 

Amritanandamayi Devi – Amma, Gurumayi Chidvilasananda). Można zatem stwierdzić, 

że impulsem, który skłania ich ku przyłączeniu się do kręgu Babajiego, jest zastrzeżenie 

co do struktur organizacyjnych grupy w tradycji której wyrośli, sprzeciw wobec 
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zinstytucjonalizowaniu Kościoła i jego hierarchicznego typu29. Ich działanie jest 

motywowane potrzebą powrotu do pierwotnego doświadczenia wczesnej społeczności, jak 

opisywał to zagadnienie Wach i to podkreślmy – społeczności chrześcijańskiej30. Można 

jednak mniemać, że oni sami pozostają nieświadomi impulsu do ponownych poszukiwań, 

ponieważ gdyby chciało się doszukać w wypowiedziach wyznawców Janglidasa umyślnie 

artykułowanej konieczności odnowy wiary, to będzie się ona odnosić nie tyle, do 

pogłębienia jej na gruncie katolickim, co raczej do wyrażonej przez jednostkę, chęci 

poszukiwania w ogóle. Zaznaczam - przez jednostkę, ponieważ protest ma tu wymiar 

indywidualny. Wiara nie jest „sprawą życia zbiorowego”31, jak jeszcze pisał Czarnowski. 

Pojmuje się ją jako prywatny stosunek człowieka do Boga, kwestię, która z racji 

nieprzekazywalności osobistego doświadczenia mistycznego, nie może być porównana, 

co przy braku płaszczyzny odniesienia, pociąga za sobą niemożność wartościowania i 

oceny. W toku takiego myślenia przyznaje się wartość każdej praktyce religijnej, o ile 

zaspokaja potrzeby wierzących. Wyznawcy wykazują ogromną tolerancję na odmienność 

poglądów religijnych innych. Wyraża się to w słowach jednej z osób:

„Niektórzy mówią, że to jest brak zrozumienia, i to tylko świadczy o tym, że każdy 

potrzebuje innej ścieżki. Niektórzy, uważam, bardzo dobrze się realizują w Kościele. 

Biorą to, co jest im potrzebne.” [Elżbieta]

Postrzeganie wiary jako prywatnego wyboru każdego człowieka nie jest w społeczeństwie 

polskim niczym nowym, rysuje się już silnie w latach 80-tych. Powodów odejścia od 

religijności kulturowej, należącej do sfery życia zbiorowego, należy upatrywać w 

zmianach społeczno-kulturowych, jak proces indywidualizacji, prywatyzacji, globalizacji. 

29 Anna Mikołejko, dz. cyt., s. 195.
30 Joachim Wach, Socjologia religii, KiW, Warszawa 1961, s. 175.
31 Stefan Czarnowski, Kultura religijna wiejskiego ludu polskiego, w: tenże, Dzieła, oprac. Niny Assordobraj i 
Stanisława Ossowskiego, PWN, t. 1, Warszawa 1956, s. 106.

35



Silne skoncentrowanie się na jednostce skutkuje rozluźnieniem narodowych więzi 

wspólnotowych. 

5.2.  Mit nacjonalizmu wyznaniowego

W nurcie tych przekształceń zmianie uległ charakter religii. Przede wszystkim 

przestała pełnić funkcję spoiwa wartości religijnych z narodowymi, jak charakteryzował 

ją Czarnowski, co więcej, zanegowana została w swej istocie, jako stwarzająca i 

podtrzymująca jakąkolwiek więź zbiorową. Tracąc kontekst społeczny, stała się, jak 

definiuje ją Whitehead „sztuką i teorią wewnętrznego życia człowieka”32. Widoczna jest 

tu wyraźnie przemiana, jaka się dokonała w przejściu od religii, będącej myśleniem 

społeczno-politycznym, do wiary indywidualnej. Czarnowski wyrażał opinię, że Polacy 

jako katolicy, w swym najgłębszym odczuciu, nie przynależą do kościoła powszechnego, 

ale wykorzystują religię wyłącznie do cementowania narodu. Na przykładzie grupy 

badanych można stwierdzić, że nie tylko wiara traci charakter narodowy, ale również 

zerwana zostaje więź z Kościołem. Odnowienie wiary, w swoim rdzeniu wszak 

katolickiej, nie odbywa się w granicach wyznania rzymsko-katolickiego, ale przyjmując 

cechy religijności wybiórczej, realizuje się na gruncie kulturowo obcym, bo w 

hinduizmie.  Janglidas – posiadając dla nich autorytet religijny – staje się bardziej 

atrakcyjny, niż instytucja kościelna, co więcej, pełniej odpowiada na ich wewnętrzne 

potrzeby, niż jakikolwiek polska wspólnota religijna. Jest to sytuacja ilustrująca 

odchodzącą w zapomnienie tendencję Polaków do nacjonalizmu wyznaniowego, który to 

termin ukuł Czarnowski charakteryzując polską religijność. O Polaku pisał, że „ I gdy się 

znajdzie na obczyźnie, odczuwa on konieczność chodzenia do kościoła, w którym inny 

język rozbrzmiewa w nabożeństwie dodatkowym, jako krzywdę tak wielką, że 

niejednokrotnie decyduje się raczej na odstępstwo od powszechnego Kościoła niż na 

32 Joachim Wach, dz. cyt., s. 95. 
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zespolenie się z miejscową grupą kultową”33 tu mamy do czynienia z przeciwstawną 

tendencją, chociaż należy przyznać, że parę osób z pośród wyznawców Babajiego 

zaczynało swoje poszukiwania jeszcze na polskim gruncie, biorąc udział w duchowych 

tańcach czy kursach reiki prowadzonych przez polskich nauczycieli, którzy na pewien 

czas stawali się ich mistrzami. Ostatecznie jednak na swojego guru wybrali Janglidasa, o 

którym są przekonani, że jest tym prawdziwym. Tak o etapach swojej ścieżki mówi 

Magdalena:

„ To były kolejne kroki, tak jak w szkole. Najpierw Adaś, mój mistrz Reiki, bardzo 

dużo mu zawdzięczam, ale nie chciałabym już wrócić do pierwszej klasy. Później Sai 

Baba, u którego usłyszałam odważ się, przyznaj się do swoich błędów, bo to jesteś Ty. 

A wreszcie Babaji.”

I jeszcze jedna wypowiedź o kolejnych mistrzach, jakich spotykała Ewa:

„ I jedna z wróżek... to był czas, kiedy się chodziło do wróżek, wiesz i wróżka 

powiedziała mi, ze będę miała trzech mistrzów. I ona była zdumiona, że w białych 

szatach, ten ostatni mój mistrz i rzeczywiście tak było. Pierwszy Conny Larsson, 

później Swami Shuddhananda Giri a teraz Babaji i niech już tak zostanie.”

Wyraźną tendencją wśród wyznawców Babajiego jest styczność z - nazwijmy ich 

ogólnie - nauczycielami zagranicznego pochodzenia, głównie z Indii, jak Sathya Sai Baba 

czy Sri Sri Ravi Shankar. Nasuwa się zatem pytanie, jakie zaszły zmiany, które sprawiły, 

że opisywany przez Czarnowskiego Polak, dla którego polskie pochodzenie mistrza było 

zasadniczym a właściwie jedynym kryterium, kieruje się współcześnie całkowicie 

przeciwną zasadą, szukając autorytetów religijnych, daleko poza granicami państwa. Skąd 

czerpie się przekonanie, że obcokrajowcy są odpowiedniejsi i skuteczniejsi w 

przekazywaniu wiedzy mistycznej, a ich nauki są w stanie w pełniejszy sposób zaspokoić 

potrzeby duchowe? Być może do tego sposobu myślenia przyczynił się właśnie ów 

głęboko zakorzeniony w świadomości obraz Polaka-katolika, dla którego wiara wiązała 

33 Stefan Czarnowski, dz. cyt., s. 91.
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się wyłącznie z wyznaniem rzymsko-katolickim i instytucją kościelną. W kraju 

monoteistycznym i co trzeba zaznaczyć, mając na uwadze szczególność polskiej 

religijności, gdzie chrześcijaństwo przez wieki było wartością wpisaną w postawę 

patriotyczną, duchowość nierozerwalnie łączyła się z Kościołem, on był powszechnym 

wykładnikiem wiary.  Jednakże jego autorytet uległ osłabieniu, czego konsekwencji 

należy upatrywać w rozrośnięciu się struktur organizacyjnych i hierarchii kościelnej, 

skierowaniu uwagi na wiedzę religijną i obrzędowość bardziej niż na wewnętrzne 

doświadczenie wierzących, wypływaniu na światło dzienne różnego typu skandali, 

których bohaterami są hierarchowie kościelni, zaangażowaniu w politykę,  jak również 

wykorzystaniu religii przez grupy zaangażowane w walkach politycznych w latach 80-

tych. Efektem wymienionych powyżej zjawisk była sekularyzacja Kościoła, 

zeświecczenie sacrum, zadeptanie duchowości religijnej, co miało swoje następstwo w 

powszechnym upolitycznieniu stosunku do religii i przyczyniło się do odejścia przez 

wielu od wiary i Kościoła. Takie spojrzenie, ukształtowane w wyniku zdarzeń polityczno-

społecznych, wydaje się wciąż, jak sądzę, aktualne i wyraźne w świadomości Polaków.

Można wywnioskować, że właśnie w wyniku utrzymywania się tego schematu 

wyznawcy zainteresowani pogłębieniem praktyki wewnętrznej, kompletnie nie biorą pod 

uwagę możliwości odnalezienia jej w tradycji katolickiej. A przecież, coraz częściej różne 

zakony chrześcijańskie proponują poszukującym duchowości, czy pragnącym odnowienia 

wiary, medytację kontemplacyjną. Zakonnicy podejmując dialog międzyreligijny, 

dostrzegli bowiem istotny, a nieobecny w polskiej religii element, który z kolei jest 

zasadniczy w filozofii buddyjskiej czy indyjskiej. Podstawą tych ostatnich jest praktyka 

indywidualna gwarantująca doświadczenia mistyczne. W efekcie podjęto próbę 

przywrócenia do powszechnej religijności owych ćwiczeń duchowych. 

Najprawdopodobniej jednak ich wcześniejsza nieobecność została potraktowana jako rys 
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charakteryzujący wiarę Kościoła. Prawdopodobnie to tłumaczy powód, dla którego 

medytacja chrześcijańska nie cieszy się zainteresowaniem wśród wyznawców. 

Członkowie grupy, zapytani o chęć udziału w tego typu praktyce odpowiadali, że „Ja nie 

próbowałam żadnych na sobie, bo mnie nie ciągnie do chrześcijaństwa” [Ewa]. Ci, którzy 

zdecydowali się na udział w tego typu sesji za główny powód podają ciekawość 

oferowanych przeżyć, jednak ich stosunek do uczestnictwa pozostaje podobny, jak w 

przypadku uroczystości kościelnych. Postawą preferowaną jest wewnętrzna aktywność, 

która otwiera na doświadczenie płynące z tej praktyki, jednak bez podejmowania wysiłku 

wyjścia poza własną koncepcję religijno-teologiczną i skonfrontowania jej, z wykładaną 

podczas zajęć, myślą chrześcijańską. Często obecność na tego typu sesji nie jest 

poprzedzona jakąkolwiek próbą pogłębienia chociażby wiedzy odnoszącej się do tradycji 

medytacji w chrześcijaństwie, co potwierdzają słowa jednej z osób: 

„No czułam się tam dziwnie, ale dopiero później przeczytałam jakieś książki na temat 

medytacji chrześcijańskiej i zobaczyłam,  kurcze, jakie to piękne, więc nie mogę 

wykluczyć, że moje nastawienie do medytacji chrześcijańskiej, o Jezu, to będzie takie 

katolickie, takie ciężkie, nie mogę wykluczyć, że to moim nastawieniem 

spowodowałam, że tak to odebrałam a z drugiej strony nie było tam fajnej atmosfery, 

bo ja się źle czułam autentycznie. Na razie spróbowałam i mnie nie ciągnie w tamtą 

stronę.” [Katarzyna]

W opiniach członków grupy utrzymuje się wyjątkowo silna tendencja identyfikowania 

wiary z organizacją kościelną, poza który schemat bardzo trudno im wyjść. Mimo, że 

większość wyznawców Om Gurudeva jest wychowana w religii katolickiej, a niektórzy 

wywodząc się z rodzin ateistycznych z własnej woli zapisali się do Kościoła, wszyscy 

jednak, w swoim już świadomym życiu, zdecydowali się od niego odejść. Ich 

poszukiwania duchowości wybiegły daleko poza pozbawioną jej polską religijność. 
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5.3. Odrodzenie wiary

Odnowienie wiary zasadza się na pragnieniu przywrócenia w swoim życiu sacrum a 

właściwie, jak pisze Mirosława Grabowska, uczynieniu go rzeczywistością jedyną, bez 

podziału na to, co świeckie i święte. U wyznawców Babajiego odnowa nie realizuje się 

jednak w ramach wyznania rzymsko-katolickiego, a w tradycji hinduskiej. Odejście od 

Kościoła z przeświadczeniem o możliwości bezpośredniego kontaktu z Bogiem, zabarwia 

ich doświadczenia mistycznie. Przy idei tak bliskiej komunikacji człowieka z boskością, 

organizacja kościelna, jak i sakramenty stają się zbędne, wręcz stoją na drodze do 

połączenia z Bogiem34. Jedna z wyznawczyń mówi:

„Jest tu taka możliwość przedstawiana, ze możesz zawsze nawiązać kontakt z Bogiem 

i nosisz go zawsze tu [pokazuje na serce]. I nikt cię nie strofuje, ze robisz coś nie tak.” 

[Elżbieta]

Cała uwaga zostaje tedy skupiona na wewnętrznym, indywidualnym doświadczaniu, co 

jest generalną tendencją wszelkich nowych ruchów religijnych35. Silnie rozwinięty 

indywidualizm wyznawców dość wyraźnie odznacza się w języku, w mocno 

akcentowanym zaimku „ja”, lub zwrotach „to jest tylko moje, osobiste zdanie”, lub 

„ tylko ja tak czuję”, zastrzegając, że odnoszą się wyłącznie ku sobie, własnym 

przeżyciom, co świadczy o „implozyjnym” charakterze ich duchowości. Jedna z 

wyznawczyń mówi o tym wprost:

„To są rzeczy, które bardzo trudno wyrazić. Jak jej powiedziałam to, to też nie była 

usatysfakcjonowana odpowiedzią. To było doznanie, moje, tylko moje. I to jest 

nieprzekazywalne.” [Elżbieta]

34 Leszek Kołakowski, Świadomość religijna i więź kościelna, PWN, Warszawa 2009, s. 42.
35Anna Mikołejko, Sekt jako atrakcja kulturowa, w: Wiedza o kulturze polskiej u progu XXI w, pod red. Stefana 
Bednarka i Krzysztofa Łukasiewicza, Wydawnictwo DTSK Silesia, Wrocław 2000, s. 196.
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6. Relacje międzyludzkie

6.1. Związek z Mistrzem

Niemożność podzielenia się swoimi przeżyciami mistycznymi sprawia, że więź grupy 

nie jest tak silna. Nacisk nie jest położony na wspólnotę i relacje międzyludzkie aż tak 

silnie, jak w chrześcijaństwie, integrujący wymiar religii nie wysuwa się na pierwszy plan. 

Relację człowieka z innymi uprzedza stwarzająca człowieka relacja z Boskością, co 

decyduje o jej pierwotnym, zasadniczym charakterze. Potrzeba oddania i przynależności 

realizuje się zatem w kontakcie uczeń – Mistrz i człowiek – „Jaźń”36, choć ta ostatnia 

zaczyna dominować dopiero na pewnym etapie rozwoju duchowego, gdy świadomość 

zostaje rozbudzona i oczyszczona. Z początkiem przyłączenia się do ruchu Janglidasa, w 

centrum zainteresowania wyznawców, miejsce centralne zajmuje postać Mistrza i własna 

osoba, jej odczucia, przeżycia. W zależności od zażyłości związku z Om Gurudevem, 

osobistych potrzeb i, jak wolno mi przypuszczać, poziomu świadomości duchowej, ta 

dwubiegunowa relacja przyjmuje różne proporcje.  Postrzeganie Babjiego jako fizycznego 

przejawu Boskości jest powszechne wśród wyznawców. Jawi się jako ten, który będąc 

zanurzonym w Bogu (rozumianym tu jako Absolut), jest tym co boskie w człowieku, co w 

sferze języka wyraża się w słowach „jest moją duszą”, „jest mną urzeczywistnioną”. Przez 

wielu uważany jest za pomost pomiędzy nimi, a ich wyższym „Ja”, do którego sami z 

początku nie mają bezpośredniego dostępu. Podejmując się nazwania relacji, jaka łączy 

ich z Mistrzem, najczęściej odwołują się do relacji matka – dziecko, gdyż ta jedynie 

opiera się na bezwarunkowej miłości, jednak podkreślają, że nawet ona nie jest w stanie 

oddać ogromu miłości, jaką odczuwa się w kontakcie z Om Gurudevem. Magda wyznaje, 

że w relacji z nim zawierają się wszystkie inne:

36Joachim Wach, dz. cyt., s. 172.

41



„Babaji jest dla mnie matką, Babaji jest dla mnie ojcem, Babaji jest dla mnie 

przyjacielem, Babaji jest moim synem, jest moim mężczyzną, Babaji jest wszystkim, 

jest dosłownie wszystkim.” 

 Związek z Mistrzem staje się zatem dla wyznawców najbardziej upragnionym, bo w 

wymiarze fizycznym, jest związkiem człowieka z materialną manifestacją boskości.  Ta 

relacja zostaje nierzadko przełożona ponad więzy rodzinne czy partnerskie, które 

przyrównane do idealnej i wyidealizowanej relacji Absolutu z człowiekiem, są nierzadko 

wartościowane ujemnie. Potwierdzają to słowa wyznawczyń:

„No bo nikt tak nie potrafi kochać, bo wiesz matka, to instynkt trochę […] matka 

kocha najwierniej i najbardziej podobnie do Boga, a reszta to ma interes. Ojciec to 

zwykle chce, żeby dzieci stanowiska zajęły, albo żeby mu satysfakcję przyniosły, a 

Baba kocha bo kocha i tyle. Jak Bóg […] nikt tak nie kocha, nikt na całym świecie, bo 

Bóg kocha po prostu, bo tak ma, bo taki wybrał zawód.” [Urszula]

Przywołajmy jeszcze jedną wypowiedź:

„Rodzinnie to się zdystansowałam do wszystkich, i do wszystkiego, wiesz widzę 

dwulicowość, widzę zakłamanie ze strony najbliższych […] Widzę takie 

wykorzystywanie mnie, co zawsze wydawało mi się, że to mój taki obowiązek […] 

bardzo zdystansowałam się na przykład do mojej siostry. Ja ją nadal kocham, ale to jest 

tak już inaczej. Nie mam takiej potrzeby spotykania się.” [Ewa]

6.2 Ku samotności

Niejednokrotnie wyznawczyni zmuszona dokonać wyboru pomiędzy partnerem a 

kontaktem z Mistrzem, decyduje się zakończyć związek. Babaji jest tym, który zaspokaja 

wszelkie potrzeby emocjonalne wyznawców, dlatego, po dłuższym z nim przebywaniu, 

podtrzymywanie kontaktów z innymi przestaje być kwestią konieczną i dochodzi do 

rozluźnienia więzów społecznych. Nie jest to zjawisko na masową skalę, zależy od 

temperamentu i skłonności jednostki, jednakże tendencją jest dążenie od wspólnoty ku 

samotności. Używam tego słowa, nie w ujęciu socjologicznym, mając na myśli izolację, 
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ucieczkę przed ludźmi, ale rozumiem ją jako samotność duchową, która wypływa z 

uświadomienia, że jako Dusza, jest się swoim początkiem i końcem, pełnią, która 

przejawia się poprzez wszystko, co jest. Wraz z rozwojem na ścieżce duchowej wzrasta 

potrzeba samotności, ale także prawdziwość i pierwotna naturalność tego stanu. Następuje 

oderwanie od świata zewnętrznego, odrealnienie go na rzecz silnego doświadczania 

rzeczywistości boskiej. Na tym etapie wybitnego znaczenia nabiera kontakt człowiek – 

„Jaźń”, do której to rzeczywistości absolutnej dąży się nie, jak w religii chrześcijańskiej, 

poprzez zjednoczenie w miłości, ale proces identyfikacji37. Bycie poprzez siebie, dla 

siebie staje się boskim i jedynym wymiarem istnienia. Jest to proces długotrwały, 

stopniowy, ku któremu jednostka zmierza powodowana pragnieniem wyzwolenia się z 

więzów życia, uważając ten stan za najwyższe możliwe, osiągalne dobro. O tym, jak 

rosnąca świadomość i pogłębiana wiedza duchowa „komplikuje” życie mówi Paweł: 

„Bo daje świadomość tego, że nie potrzebujesz innej osoby w swoim życiu, z drugiej 

strony jednak część osobowości, część ciebie chciałaby, ma tę dalszą skłonność … nie 

wiem, jak długo trwa ten etap stania na dwóch brzegach jedną i drugą nogą. I to stanie 

na dwóch brzegach nie ułatwia życia tak naprawdę. Czasami lepiej skoczyć w przepaść 

a później się wygramolić, jak się okaże, że to nie to, niż stać na tych dwóch brzegach i 

ani w te, ani we w te. To jest paraliżujące w moim przypadku na przykład.”

6.3 Więzy grupowe

Wach opisując religię mistyczną stwierdza, że „izolacja stanowi konstytutywny jej 

element”38 i pisząc dalej, wyróżnia dwa rodzaje zbiorowości, do których przynależy 

mistyk – towarzystwo innych ludzi w codziennych sprawach i protest przeciwko 

tradycyjnym formom i organizacjom religijnym. Potrzeba poczucia przynależności 

społecznej, choć nie jest eksponowana tak silnie, istnieje i wyraża się w postawie 

„mistycznego braterstwa”39, które wyrasta na gruncie, charakterystycznego dla grupy, 

37Leszek Kołakowski, dz. cyt., s. 29. 
38 Joachim Wach, dz. cyt., s. 172.
39 Tamże, s. 172.
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doświadczania rzeczywistości. Poprzez wyjazdy Polaków do ashramu, czy organizację 

wspólnych medytacji w co większych miastach, jak Łódź i Olsztyn, potrzeba współ-bycia 

zostaje zaspokojona. Analizując udział w wymienionych aktywnościach pod względem 

ilościowym, można by wyciągnąć mylne wnioski. O ile grupy wyjeżdżające do Indii nie 

są duże, zwykle liczą około 10 do 20 osób maksymalnie, mam świadomość, że 

czynnikiem ograniczającym niektórych chętnych jest kwestia finansowa. Wspólne 

praktyki cieszą się większą popularnością, najprawdopodobniej ze względu na to, że są 

bezpłatne i uczestniczą w nich osoby zamieszkałe w tym mieście, lub przyjeżdżające z 

okolic. Wysoki stopnień intymności pełniej i dosadniej wyraża się w sferze języka. 

Wyznawcy nazywają siebie „rodziną”, „siostrą”, „bratem”. Poczuciu braterstwa dusz, 

zarówno z Janglidasem, jak i jego uczniami, szczególnie tymi z wewnętrznego kręgu, 

usprawiedliwiają, odwołując się do koncepcji samskary40, tłumacząc szczególnie zażyłe 

relacje spotkaniem dusz w poprzednich wcieleniach. Urszula mówi: „Jak uścisnęłam 

Magdę to ją tak poczułam, że wiem, że znamy się od dawna. Ja poznaję ludzi po 

uściskach.” Co ciekawe, ta więź powstaje między dwiema formami istnienia wyznawców 

– wspólnotą i samotnością, a dokładniej zradza się ze współ-przebywania w samotności. 

Potwierdzają to słowa Kasi: 

„…jak jesteśmy w ashramie, to[…] są momenty, kiedy jest to miejsce na zapoznanie i 

na integrację, ale też człowiek potrzebuje dużo przestrzeni, a poza tym, nie zawsze jest 

sobą […], jak tam każdy przechodzi przez swoje procesy różne i to jest najfajniejsze, 

że dajemy sobie wszyscy na to przestrzeń, i ja myślę, że dawanie przestrzeni w sposób 

absurdalny nas do siebie zbliża. Właśnie to, że rozumiemy, że potrzebujemy ciszy.”

Cisza, zdaniem J. A. Kłoczowkskiego, jest najgłębszym aktem istnienia człowieka, 

ponieważ to w milczeniu ujawnia się jego istota, jego „istotny rdzeń” jakby powiedział 

Ingarden. Ten, z natury jest trwały, niepoddający się żadnym zmianom, wolny od 

40 Termin samskara oznacza wir karmiczny i odnosi się do nieustającego 
uwikłania człowieka w cykl narodzin i śmierci.
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wszystkiego. Przez człowieka jest bardziej odczuwany, niż poznany i dlatego 

nieprzekazywalny innemu, zostaje niewypowiedziany. Ale może być wyrażony, bez 

słowa, w milczeniu. W toku tego myślenia, więź scalająca wyznawców zachodzi na 

najgłębszej płaszczyźnie, jest wzajemną relacją tej ich części, będącej zasadą ich bytu. W 

tradycji hinduskiej  tą istotą jest właśnie Dusza, czyli, według Janglidasa, esencja 

Boskości zawarta w człowieku. Jak czytamy w przesłaniu Babajiego z 2007 roku: 

„Wszystko, co istnieje w tym świecie podlega nieustannym i niekończącym się zmianom. 

Wszystko za wyjątkiem Atmy (Duszy), która istniała zawsze.” Moja uwaga, na temat nie 

w pełni pokrywających się poglądów, dotyczy właśnie kwestii nieśmiertelności 

„istotowości” w wizji Janglidasa, który głosi jej wieczność, rozpoznając w niej 

niezmienną, ponadboską siłę, a czasowego jej trwania, wpisanego w ramy ludzkiego 

życia, w wyobrażeniu Ingardena. 

Braterstwo dusz, jakiego doświadczają wyznawcy Babajiego, wypływa z poczucia 

solidarności i zjednoczenia w doświadczeniu mistycznym. Rodzącą się wspólnotę można 

opisać jako „religijną spontaniczność”, nawiązując do terminu ukutego przez Ernesta 

Troeltscha41. Ze względu na niewielką liczbę członków, brak w niej złożonych struktur 

organizacyjnych, co jest właściwością wszelkich nowych grup religijnych. W tym 

miejscu, koniecznym jest podkreślenie, że skupiam się wyłącznie na polskiej grupie 

wyznawców, nie na aktywności ruchu Babajiego w ogóle, bo jako taki trwa dużo dłużej 

(jego misyjna praca rozpoczęła się w 1971 r.), przez co jest o wiele bardziej rozbudowany, 

zarówno pod względem liczebności członków, jak i pewnych struktur organizacyjno-

społecznych.  W granicach tego ruchu realizuje się odrębna, rządząca się swoim prawem, 

społeczność polska, o odmiennym sposobie funkcjonowania, co, zaznaczam, ujawnia się 

wyłącznie w okresie ich pobytu w ashramie w Indiach, w ramach szerszej wspólnoty. Na 

41 Joachim Wach, dz. cyt., s. 172.
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ten czas, Polacy stanowią odrębną jakość, należąc do grona obcych, foreigners, którym 

zostaje nadany inny, wyższy status. Wytłumaczenia dla tego zjawiska można szukać w ich 

odmienności kulturowej, którzy dołączając do grupy z bagażem tradycji, odniesień, 

symboli i wyobrażeń pozostają pod jednoczesnym działaniem dwóch sił – próby ich 

kulturowej inkorporacji i całkowicie odmiennej, próby wyłączenia ich z ram 

obowiązującej kultury. O ile pierwszy mechanizm jest zasadniczy wszędzie tam, gdzie 

pojawia się założyciel, który dobrowolnie narzuca swoją wizję świata, normy i wartości 

słuchaczom, o tyle drugi ujawnia się w fazie liminalnej, którą wyróżnia Arnold van 

Gennep charakteryzując obrzędy przejścia. Skoncentrujmy się na tym ostatnim, bardzo 

owocnym dla naszych rozważań, zjawisku.

7. Stan liminalny

Wyjście poza sferę profanum i, co stanowi cel działania religijnego, zaistnienie w 

rzeczywistość sacrum, wymaga pośredniego etapu. Dla Polaków, wywodzących się z 

religii chrześcijańskiej, rozdział tego co świeckie i duchowe zarysowuje się jeszcze silniej 

i dlatego, przechodzeniu od jednego stanu do drugiego towarzyszy odpowiednie 

przygotowanie, które wieńczą określone rytuały. „Do rzeczywistości sacrum [człowiek – 

M.N.] wkracza wtedy, gdy wyrusza w podróż i jako obcy znajduje się w pobliżu 

nieznanego miejsca”42. Polscy wyznawcy pokonują właśnie taką mistyczną podróż, aby 

przebywać w świętym obszarze. Pierwsze ich spotkanie z Mistrzem ma miejsce albo w 

Indiach, w jednym z jego ashramów, w którym czasowo przebywa, albo podczas jego 

przyjazdów do Polski, lecz wtedy też w określonym, nieznanym miejscu, które na ten 

czas, staje się uświęcone. Jest odgrodzone od świata zarówno fizycznie, z dala od ulic, 

terenów pracy, czy zamieszkania, często będąc ośrodkiem turystycznym stojącym w lesie, 

czy nad jeziorem, w każdym razie, blisko natury, na obrzeżach, w miejscu granicznym. Ta 

42Arnold van Gennep, Obrzędy przejścia, PIN, Warszawa 2006, s. 37. 
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granica wyznacza istnienie dwóch światów – świeckiego i religijnego, rozdziela je 

zarazem łącząc, co ułatwia przejście od jednego do drugiego. W Indiach z kolei 

przerwanie jednorodności przestrzeni religijnej pełni brama ashramu, który chociaż stoi 

przy głównej i jedynej w tamtej okolicy drodze, należy do przestrzeni sacrum, w którą 

wkracza się, przekraczając jej wrota. Wyznawcy zatem odbywają podróż ze świata 

profanum, aby znaleźć się w „świętym kręgu”, gdzie, jak wierzą, mają większą możliwość 

nawiązania łączności z Absolutem. Wraz z wejściem na teren ashramu, czy wybranego w 

Polsce na ten czas ośrodka, przynależą do sacrum. Moment wyjazdu, przekroczenia progu 

domu, granicy, porzucenie oswojonego świata i wyprawa w nieznane, stanowi fizyczne i 

symboliczne wejście w fazę liminalną. Jest to stan tymczasowy, a o jego długości 

decyduje, w przypadku wyjazdów do Indii, głównie wyznawca, lub w wypadku 

organizowanych obozów medytacyjnych, Mistrz, który ustala ramy czasowe ich trwania. 

7.1 Rytuał włączenia

Podróżni, zazwyczaj ci, przyjeżdżający do ashramu po raz pierwszy, mając status 

obcych, podlegają rytuałowi włączenia do grupy, odbywającego się poprzez spotkanie z 

Mistrzem, czyli darshan, podczas którego najczęściej następuje wymiana drobnych 

podarunków. Nierzadko całemu zdarzeniu towarzyszy krótka medytacja, która scala 

wszystkich uczestników w tym najgłębszym, zasadniczym, boskim w rozumieniu 

Janglidasa, wymiarze. Nowicjusz dostaje kartkę z wydrukowanym przesłaniem 

Babajiego, słodycze, kwiaty, co w przestrzeni symbolicznej wiąże go z ofiarodawcą.  Om 

Gurudev natomiast, zachowując postawę ascetyczną, wszelkie dane mu prezenty rozdaje 

zgromadzonym wokół siebie wyznawcom. Innym, współczesnym w swej formie, aktem 

włączenia jest wypełnienie karty rejestracji (obowiązuje od 2009 roku), do której zostaje 

dołączony grafik z godzinami medytacji i posiłków, oraz rozporządzenie organizacji 
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ashramu z zakazami i nakazami, jakim musi podporządkować się wyznawca. Zabronione 

jest: 

-spożywanie alkoholu, palenie tytoniu;

- używanie telefonów podczas całego trwania obozów medytacyjnych;

- korzystanie z różnego rodzaju usług medycyny ajurwedyjskiej poza ashramem w czasie 
całego trwania obozów medytacyjnych.

Do obowiązków należy:

-chodzenie w białym ubraniu;

-uczęszczanie na medytacje;

-sprzątanie pokoju i robienie  prania we własnym zakresie.

7.2 Guru-mantra

Jak zostało stwierdzone, pobyt w ashramie jest stanem przejściowym, byciem (termin 

beetwen V. Turnera) pomiędzy światem świeckim, który się opuściło i tym, do którego się 

na powrót wejdzie, jednak już na innych prawach. Poza udziałem w darshanie i aktem 

wymiany podarunków, ważnym rytuałem włączenia jest ceremonia przyjęcia guru-

mantry, która jest zarazem wyrzeczeniem się swojej wiary i przyjęciem do nowej 

wspólnoty religijnej, poprzez uznanie Janglidasa za swojego Mistrza. Koniecznym jest 

zaznaczyć, że nie spełnia on roli pośrednika między człowiekiem i Bogiem, jak Jezus w 

wymiarze duchowym i ksiądz w wymiarze fizycznym w religii katolickiej, choć wielu 

wyznawców nadaje mu analogiczny status. Ma on jednak do wypełnienia inne zadanie. 

Słowo „Guru” oznacza tego, kto wyprowadza z niewiedzy, zaślepienia, jest zatem 

opiekunem lub przewodnikiem na ścieżce duchowej prowadząc wyznawcę ku jego Duszy, 

pomagając mu odnowić bezpośredni kontakt z Atmą, zjednoczyć się na nowo z Bogiem, 

co ważne, za życia, a nie, jak w chrześcijaństwie, po śmierci.
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Ważność uroczystości, podczas której wyznawcy zyskują nowy status, podkreśla się 

poprzez białe ubranie. Kolor bieli ma wiele konotacji. Jest to kolor Babajiego, który 

przybrał białe szaty, symbol czystości i duchowości, wreszcie element integrujący 

wszystkich wyznawców. Wpierw podejmę się scharakteryzowania formalnej strony 

inicjacji. Najczęściej udzielana jest na zakończenie procesu Anushthan, w którym post o 

wodzie łączy się z głęboką medytacją. Wyznawcom hinduskim tłumaczy się znaczenie 

poszczególnych słów i opisuje moc i wpływ mantry, po czym następuje uroczysta chwila 

przekazania mantry, którą intonuje parokrotnie Mistrz, następnie dając znak zebranym, 

aby się do niego dołączyli. Uroczystość kończy się, gdy Om Gurudev opuszcza salę. 

Współcześnie ceremonia nie ma tak indywidualnego charakteru, jak podczas pierwszych 

spotkań polskiej grupy z Janglidasem w 2003 roku, kiedy mantrę przekazywał na 

osobności, szepcząc ją wyznawcom do ucha. Powodem zmiany jest zapewne rozrośnięcie 

się misji Babajiego i wzrost liczby jego wyznawców, czyli również chętnych, biorących 

udział w wydarzeniu.

W tym miejscu należy odpowiedzieć czym jest guru-mantra? Otóż są to otrzymane przez 

Mistrza „dźwięki mistyczne” o nieograniczonej mocy, które poprzez poprawną recytację 

mogą nadać temu, co oznaczają wymiar faktyczny. Jak zauważa Eliade: „Powtarzając 

zgodnie z regułami odpowiednią bidżamantrę43, adept przyswaja sobie jej bytową esencję, 

utożsamia się w sposób konkretny i bezpośredni z danym bogiem, stopniem świętości 

[…]. Pracując na jakimś symbolu „budzimy” wszystkie odpowiadające mu siły na 

wszystkich poziomach bytu”44. Wraz z inicjacją pojawia się możliwość dojścia do takiego 

rozwoju duchowego, jaki osiągnął Guru, który jej słowa przekazuje. Treść guru-mantry 

jest niezmienna i wyraża tęsknotę człowieka za Absolutem. Jej słowa należy utrzymać w 

tajemnicy, nie można ich zapisać, recytować na głos, ani powtórzyć nikomu, kto osobiście 

43 Z reguły jest to mantra przygotowująca i zawierająca wyłącznie jedną sylabę – nasienie (bidża).
44 Mircea Eliade, Patańdżali i Joga, dz. cyt., s. 150.
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takiej inicjacji nie przeszedł. Guru-mantra jest to mantra przekazywana od guru osobiście, 

należąca do grupy mantr medytacyjnych, ponieważ moc, jaką jest przepojona, ujawnia się 

w momencie medytacji nad jej słowami. Jak głosi wiedza wedyjska, mantrowanie pomaga 

osłabić, a ostatecznie uwolnić od nawyków i lęków. Jak twierdzi sam Mistrz regularne 

intonowanie mantry przynosi szerokie korzyści – na stałe łączy człowieka z Duszą, 

pomaga w koncentracji i medytacji, przyspiesza proces wewnętrznego oczyszczania, 

ułatwia zerwanie z wszelkimi nałogami, prowadzi do zyskania kontroli nad emocjami i 

pragnieniami oraz częstego doświadczania stanu wyciszenia, spokoju i szczęścia. 

Wyznawcy mantrują codziennie, najczęściej gdy siadają w pozycji medytacyjnej, aby 

uspokoić umysł. Uważają, że dodatkową jej funkcją jest ochrona ich przed 

nieszczęśliwymi zdarzeniami, przyspieszanie transformacji duchowej, łączenie ich z 

Mistrzem. Magda przyznaje:

„ Ja już nawet jak zasypiam to chantuje, chantuje, chantuje. Uważam, że jest 

niesamowitą siłą i wibracją, która […] otwiera nas na kanał energetyczny guru. 

Podłączamy się pod jego energię, tak czuję i druga rzecz, którą mi daje mantrowanie, 

jest mi bardzo bliski. Przez guru-mantrę odczuwam go w każdym oddechu […] mam 

wrażenie w ogóle, że on się staje mną a ja nim. Śpiewając guru-mantrę ja oddycham i 

czuję go, że on oddycha za mnie, czuję, że czuje każdą moją myśl, guru-mantra daje 

bardzo bliską więź i bliskość z tą energią, a jednocześnie zmienia mnie od środka, 

bardzo rozjaśnia.”

Inicjacja jest dla nich „zgodą na opiekę Guru w sensie przewodnictwa, prowadzenia, 

podpowiadania życiowego”, o czym jedna z uczennic powiedziała, że jest formą, poprzez 

którą Mistrz steruje wyznawcami. Wielce interesujące są odczucia ludzi, w pewnym 

sensie potwierdzające jej słowa, a mówiące, że guru-mantra „włącza się” samoistnie w ich 

głowach, bezwysiłkowo rozbrzmiewa głosem Babajiego.  Charakteryzowane przez nich 

oddziaływanie mantry jest powszechnie znane i szeroko opisywane we wszystkich 

systemach jogi. Pandit R. Tigunait stwierdza: „Gdy ćwiczymy zgodnie z instrukcjami 
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danymi nam w czasie inicjacji, wymawianie mantry jest wysubtelniane – najpierw 

powtarzamy ją mentalnie, potem zaczynamy ją słyszeć. W miarę jak pogłębia się nasza 

praktyka, dźwięk mantry staje się bardziej delikatny i cichy, aż w końcu ani go nie 

powtarzamy, ani nie słyszymy, lecz radujemy się wewnętrznie jego bezdźwięcznym 

dźwiękiem”45.

Jak mówi Mistrz, guru-mantrę można intonować w każdym miejscu i czasie, niezależnie 

od okoliczności. Zaleca się również powtarzać ją podczas rozmowy z innymi, aby mieć 

pewność, że wypowiadane słowa wypływają z serca i są dokładnie tymi, które partner 

rozmowy ma usłyszeć dla dobra rozwoju jego Duszy.  Skuteczność mantry nie przejawia 

się jedynie w doświadczeniach wewnętrznych, „gdy praktyka nabiera intensywności, ta 

subtelna energia rozprasza się, energetyzując otoczenie. Dzięki intensywnej praktyce 

mantry guru transformowane są zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne obszary”46. Jej 

moc ma swój realny wymiar, co poświadcza Magdalena opisując swoje miejsce pracy: 

„… cały staff się zmienił. Zaczęli do pracy przychodzić tacy uduchowieni ludzie, 

naprawdę tacy otwarci, życzliwi. Zupełnie zmieniła się atmosfera.  I pacjenci, którymi 

się opiekowałam też to bardzo czuli. Wiesz ludzie autystyczni są bardzo wyczuleni na 

energię.”

Hindusi uważają, że guru-mantrę przyjmuje się jednorazowo, ze świadomością decyzji, 

jaka się z tym wiąże, o wyborze konkretnego „bożego męża” na swojego Guru, nie tylko 

na trwające życie, ale wszystkie kolejne, aż do momentu całkowitego wyzwolenia. 

Mistyczne słowa są bowiem składaną przez guru obietnicą doprowadzenia ucznia do 

Absolutu. Co znamienne, dla Polaków udział w tej uroczystości jest tak bardzo pożądany, 

że korzystają z każdej okazji, aby do niej przystąpić. Można nawet zauważyć pewną 

45 Pandit R. Tigunait, Mantry słowa mocy. Uwolnij potęgę mantry I zmień swoje życie, Limbus, Bydgoszcz 
2004, s. 83. 
46 Tamże, s. 107. 
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tendencję do kolekcjonowania mantr od wielu Mistrzów, co nie wynika z obserwacji 

opisywanej grupy, lecz generalnie poszukujących ludzi z Polski, których miałam okazję 

poznać. Jeśli można tłumaczyć wielokrotne uczestnictwo w tego rodzaju obrzędzie, to na 

kilka sposobów, a mianowicie niezrozumieniem sensu inicjacji przy jednoczesnym 

czerpaniu satysfakcji z jej formalnego wymiaru, chęcią przyswojenia jak największej 

mocy duchowej, lub pragnieniem odtworzenia i uświęcenia więzi. Ze wszystkich 

powodów ten ostatni zdaje się najbardziej implikować zachowanie wyznawców 

Janglidasa. Odnawiany każdorazowo rytuał włączenia jest w swej istocie ustanawianiem 

na nowo swojego miejsca we wspólnocie, ponownym nawiązywaniem kontaktu zarówno 

z innymi członkami grupy jak i Mistrzem. Jest również odnowieniem relacji z własną 

Duszą, i jak należy to rozumieć, powrotem do początku swojego powstania, do 

pierwotnego stanu zanurzenia w Boskości, czyli „prapoczątku”.  Poprzez wejście do 

świata na nowo ustanowionego i uporządkowanego przez świętość, włączenie do 

rzeczywistości absolutnej, człowiek rodzi się na nowo całkowicie zregenerowany 

witalnie. Uznanie przeze mnie guru-mantry za rodzaj mitu stworzenia wydaje się dość 

uzasadnione, jeśli weźmiemy po uwagę fakt, że znaczenie tych słów, zarówno tłumaczy 

pochodzenie człowieka, jak i wyraża tęsknotę do tego boskiego, utraconego tymczasowo 

stanu47.

8. Communitas

8.1. Wspólny cel

Inicjacja guru-mantry, wzięcie darshanu i przywdzianie bieli, czyli koloru Mistrza, to 

obrzędy przynależące do rytuału włączenia. Wspólnota, która powstaje, na czas pobytu z 

Janglidasem przebywa w sferze sacrum, co słowami Gennep’a należy nazwać okresem 

liminalnym, pośrednim między wyłączeniem a ponownym wejściem w rzeczywistość 
47 Mircea Eliade, Sacrum i Profanum, dz. cyt., s. 23. 

52



profanum. Tak rozpoznaną grupę można opisać jako społeczeństwo ze „strukturą 

szczątkową i ze stosunkowo niezróżnicowanym comitatus, wspólnotą, a nawet komunią 

równych jednostek, które wspólnie poddają się władzy starszyzny rytualnej”, jak 

zagadnienie communitas definiuje Turner.(20) Atrybut liminalności członków zostanie 

wzmocnione jeśli nadamy ich działaniu szerszy kontekst. Są to bowiem ludzie 

poszukujący, czyli neofici, których wiara zakłada, że wywodzą się od Boga i do niego na 

powrót zmierzają. Celem ich istnienia, nie tylko w tym życiu, jest samorealizacja, czyli 

dotarcie i złączenie z Bogiem. Tym samym porzucają świat doczesny, zdesakralizowany, 

negując obowiązujące w nim wartości, normy i zasady i zmierzając  ku rzeczywistości 

absolutnej. Znajdują się zatem między jedną, a drugą rzeczywistością. 

8.2 Divine dictum – przesłanie duchowe

Co najistotniejsze dla poprawnego zrozumienia przesłania Janglidasa, Bóg ten nie 

posiada cech osobowych nadanych mu w tradycji katolickiej. Nie ukazuje się pod postacią 

Trójcy Świętej, gdyż ta jest wyłącznie jedną z wielu form, w jaką ubiera się boską moc. 

Słowo „Bóg”, które pojawia się u niego w przesłaniu, w symbolicznym wymiarze 

znaczeniowym, przejęte jest z chrześcijaństwa, lecz zostaje w istotnej mierze 

przekształcone, co oznacza protest w zakresie doktryny Kościoła. Zanegowaniu ulega 

trójdzielna, boska natura, gdyż jak głosi Mistrz: „Atma nie ma kształtu i jakichkolwiek 

właściwości fizycznych”48. U podstaw jego twierdzenia leży koncepcja Atmana– 

uniwersalnej świadomości ostatecznej, która, w przeciwieństwie do tego świata, nie 

podlega zmianom, ani przemijaniu, jak czytamy w upaniszadach49. Poznanie istoty tego 

bytu nie jest dostępne nawet bogom, dlatego Babaji głosi: „Brahma, Wishnu i Mahesh to 

symbole Najwyższej Siły, symbole Duszy. Modląc się do niej, oddajesz cześć wszystkim 

48 Cytat z ulotki z przesłaniem duchowym i znaczeniem Guru-mantry, rozdawanej wyznawcom przez 
Janglidasa.
49 Upaniszady lub wedanty są podstawowymi tekstami rozjaśniającymi lub streszczającymi Wedy.
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bogom”50. Wymienieni bogowie pochodzą z porządku hinduistycznego, ale mądrość 

zawarta w tych słowach każe rozumieć wszelkich bogów, przyjmujących jakąkolwiek 

formę, jako znaki odsyłające do tego, co oznaczają czyli „Atmę”.  Bóg Ojciec, Syn Boży i 

Duch Święty stają się wyłącznie odnośnikami do tego, co ponadboskie, nieredukowalne, 

nieporuszone. Jak stwierdza Babaji: „Atma, jest wszechmocna, wszechobecna, 

wszechwiedząca. Nie przynależy do konkretnego kraju, filozofii życiowej czy religii. 

Każdy człowiek może osiągnąć samorealizację przez medytacje Atmy. Jezus, Budda, 

Mahomet, Kriszna, Zaratustra, i wielu Świętych w historii świata osiągnęło 

samorealizację dzięki nieustannej medytacji, stając się jednym z Atmą”51. W 

przytoczonych słowach objawia się „ponadreligijna” wartość przesłania duchowego 

Mistrza, heretycka z perspektywy Kościoła, głosząca, że „Atma jest obecna w każdym z 

nas, w naszych sercach. Najprostszą drogą do doświadczenia Atmy jest medytacja w 

Jaźni. Nie szukaj Jaźni na zewnątrz, po prostu medytuj pogrążony w niej, aby 

doświadczyć stanu Boskości”52. 

Samorealizacja, czyli uświadomienie sobie, że człowiek i Boska Dusza są jednią, 

pozostaje najważniejszym celem członków wspólnoty Janglidasa. Duchowa podróż, jaką 

podejmują, nadaje im status wędrowców, którzy zmierzając w jednym celu, towarzyszą 

sobie wzajemnie. Zawieszeni między jedną, a drugą rzeczywistością, nabywają cech 

ambiwalentnych. To przebywanie „ani tam, ani tu”53 intensyfikuje się wraz z przyjazdem 

wyznawców do ashramu, kiedy powstaje communitas, które wyodrębniając się w fazie 

liminalnej, jest ze swej natury tymczasowe. O ile sam Mistrz i uczniowie z jego kręgu, 

czynią communitas stanem trwałym, co nieubłaganie skutkuje wprowadzeniem struktury i 

50 Cytat z filmu „Atma – the almighty Soul”.
51 Cytat z ulotki z przesłaniem duchowym i znaczeniem Guru-mantry, rozdawanej wyznawcom przez 
Janglidasa.
52 Tamże.
53 Victor Turner, Proces rytualny, PIW, Warszawa 2010, s. 18.
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prawa, oraz przekształca się w „instytucję totalną”54, to w wypadku Polskiej grupy ma 

wciąż charakter przejściowy. O sile jej dynamicznego, temporalnego charakteru świadczy, 

moim zdaniem, nieudana próba założenia Stowarzyszenia „Atma”, jako organu 

porządkująco-organizacyjnego. Zostało założone w 2010 roku i jak dotychczas, zrzesza 

22 członków, jednak oceniając realnie jego działalność należy przyznać, że w 

kształtowaniu wspólnoty pełni marginalną funkcję. Przez wzgląd na już podejmowane, 

lecz dość nieskutecznie próby nadania communitas polskiej cech permanentnych, wciąż 

można ją zaklasyfikować, używając typologii Turnera, jako „egzystencjalną”, bądź też 

„spontaniczną”55, która stoi w opozycji do prawno-politycznej struktury. 

8.3. Rola gestu

Atrybuty, jakie Turner przypisuje „ludziom progu”, to homogeniczność, 

anonimowość, minimalizacja różnic płciowych, brak rangi i statusu społecznego. W 

ashramie wyraża się to poprzez jednolity, biały strój, identyczny dla wszystkich plan dnia, 

obowiązujące każdego normy, nakazy i zakazy panujące w klasztorze. Akt „odarcia” i 

„zrównania”, jak obrzęd liminalny określa Goffman, jest obecny w symbolice, 

powszechnego w ashramie gestu, który poprzez swój uniwersalny charakter, zastępuje 

wszelkie inne ( m.in. gesty powitania, pożegnania, podziękowania, pozdrowienia). Polega 

na złożeniu dłoni na centralnym punkcie klatki piersiowej i wypowiedzeniu słów „Om 

Gurudev”. Ponieważ punkt, w którym stykają się palce, według systemu hatha jogi, 

odpowiada czakrze serca, uczynienie znaku wobec drugiego człowieka jest świadomym 

skierowaniem uwagi, zarówno swojej, jak i osoby, na ośrodek sercowy i w wymiarze 

symbolicznym, oddaniem czci Duszy, która tam zamieszkuje w każdym ciele. 

Wypowiadane słowa werbalnie wzmacniają znaczenie gestu. Zwrot „Om Gurudev” ma 

dwojaki sens. Po pierwsze jest to duchowe imię Janglidasa Maharaja. Ten, zapytany w 

54 Tamże, s. 125.
55 Tamże, s. 144.

55



poprzednim wcieleniu przez Uniwersalną Energię o swoje przyszłe imię, otworzył 

zaciśniętą pięść, z której posypały się płatki kwiatów ułożywszy się w słowa Om 

Gurudev. Już w jego kolejnym życiu, jednemu z jego oddanych uczniów przyśniło się to 

imię Mistrza i następnego dnia zwrócił się do niego, w ten właśnie sposób. Od tamtej pory 

nazywany jest Om Gurudev Janglidas Maharaj. Wypowiadanie słów jest wielbieniem 

guru, ale zarazem odnosi do boskiej natury Babajiego. Uznanie go za fizyczną 

manifestację Boskości kieruje wypowiadane słowa ku rzeczywistości, którą ucieleśnia i 

którą zarazem każdy nosi w sercu. Potwierdza to znaczeniowa konotacja słów. „Om” lub 

„Aum”, to w tradycji hinduskiej pierwotny dźwięk, sylaba-nasienie, „niepodzielna 

jedność, czysta, nieuformowana i niegraniczona świadomość, w której ukryte są wszystkie 

formy”56, „guru” to siła rozpraszająca mroki ignorancji”, a „deva” oznacza jasną istotę. 

Wypowiadane słowa stwarzają obraz Mistrza, jako tego, który jest zatopiony w „Jaźni” i 

na powrót prowadzi ku niej innych. Poprzez uczynienie tego gestu, osoba wykonująca 

gest, i ta, ku której jest on kierowany, jednoczą się w tym, co uważają za wspólne, czyli 

Absolucie, do którego każdy ma dostęp poprzez swoje serce. Idea Boga  (rozumianego 

jako Atman) jest tu communitas między ludźmi, tym co Turner definiuje jako korzeń 

bytu57.

Drugim powszechnym gestem jest pokłon ,pierwotnie oddawany Boskiej Duszy pod 

fizyczną postacią Mistrza. Jego symbolika z czasem uległa wypaczeniu i współcześnie, 

przez wielu rozumiany jest literalnie, jako okazywanie czci samemu Babajiemu, mimo 

jego protestu:

„… jak się kiedyś chciałem przed Babajim ukłonić, to mi właśnie zatrzymał czoło i 

powiedział: nie, i uznałem, że nie mam się przed Babajim kłaniać, giąć, tylko przed 

tym (pokazuje na serce – M.N.)”. [Mariusz]

56 Shalila Sharamon, Bodo J. Baginski, Księga czakr. Od podstawowego zrozumienia do zastosowań  
praktycznych, Aster, Kraków 1994, s. 154. 
57 Victor Turner, dz. cyt., s. 148. 
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Pokłon wykonuje się zasiadając do medytacji i wychodząc z niej, przed Mistrzem oraz 

przed wizerunkiem Vishwatmaka, czyli symboliczną formą Boskiej Duszy, której kłania 

się także Janglidas. Aby go zrobić należy uklęknąć na kolanach, ze skrzyżowanymi na 

piersiach rękami i u każdej dłoni stykającym się palcem wskazującym i kciukiem, zrobić 

skłon i dotknąć czołem trzykrotnie ziemi, całując ją. Pierwszym pocałunkiem obdarza się 

Matkę Ziemię, po której się stąpa, drugim swojego mistrza, a trzecim swoją Duszę, czym 

wyraża się szacunek, wdzięczność i poddanie. W czasie pierwszych przyjazdów polskiej 

grupy do ashramu czyniono ten gest, nie tylko wobec Babajiego, ale i większości jego 

uczniów, co należy tłumaczyć niezrozumieniem istoty przekazu, jaki niesie ze sobą ów 

znak, lecz również poddaniu się ogólnie panującej atmosfery świętości, wzniecanej przez 

opowiadanie niesamowitych historii z życia „świętych”, należących do wewnętrznego 

kręgu Mistrza. 

8.4. Powszechność bólu

Postawa pokory, niejednokrotnie nasilona, jest kolejną, jaka cechuje członków 

communitas, obok braku egoizmu, ścisłej wstrzemięźliwości seksualnej oraz akceptacji 

bólu i cierpienia, którego często doznaje się w medytacji. Źródłem tego ostatniego 

najczęściej staje się ciało nieodpowiednio przygotowane do wielogodzinnego, 

intensywnego przebywania w pozycji medytacyjnej. Mariusz opowiada:

„Wtedy to nie były takie programy jak teraz, trwały tam po trzy, cztery godziny, trzeba 

było siedzieć i udawać, że medytujesz, chociaż nogi odpadały, no bo jak to tak siedzieć 

tyle godzin.” 

Zgoda na ból łączy się z koncepcją jego powszedniości, zapoczątkowaną w naukach 

Buddy i rozwiniętą w filozofii indyjskiej okresu poupaniszadowego58. W słowach 

Patańdżalego „wszystko jest cierpieniem dla mędrca” kryje się przekonanie, że każde 

58 Mircea Eliade, Patańdżali i Joga, dz. cyt.,s. 22. 
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doświadczenie człowieka rodzi cierpienie, wobec czego ból staje się zasadą istnienia. Nie 

prowadzi to, jak by się mogło zdawać, do uczucia rozpaczy i bezsilności, ale wprost 

przeciwnie, zdefiniowanemu prawu nadaje wartość stymulującą, ponieważ w celu 

odnalezienia szczęścia i wolności, skłania do podejmowania wysiłku oderwania się od 

świata, przezwyciężenia kondycji ludzkiej i uwolnienia się od karmy59, czyli skutków 

działań w poprzednich wcieleniach, co możliwe jest poprzez podjęcie intensywnej 

praktyki jogi. Ponieważ istotą jogi jest dotarcie i połączenie z tym, co boskie, praktyki te 

polegają na wykroczeniu poza fizyczne i biologiczne uwarunkowania. Ból jest w tego 

rodzaju ćwiczeniach elementem powszechnym i jak utrzymuje wiedza jogi, pełni rolę 

nauczyciela, uczy, jak przed nim nie uciekać, lecz poza niego wychodzić. Jest to możliwe, 

gdyż zasadza się na przekonaniu, że Dusza pozbawiona jest wszelkich atrybutów, w 

związku z czym, nie może odczuwać cierpienia. Doświadcza go wyłącznie człowiek 

utożsamiający się ze swoim ciałem. Na drodze poznania, w momencie, kiedy uświadomi 

sobie, że jest Atmą, zaczyna odczuwać ból, jako fakt, który jest odczuwalny zmysłowo, 

lecz pobawiony „wartości” i „sensu”. Eliade stwierdza: „Z chwilą, gdy rozumiemy, że 

Jaźń jest wolna, wieczna i bierna, wszystko, co nam się przydarza – cierpienie, emocje, 

akty woli, myśli itd., - już do nas nie należy. […] Ból jest faktem kosmicznym, człowiek 

zaś podlega mu bądź przyczynia się do jego dalszego trwania tylko o tyle, o ile pozwala 

się uwikłać w iluzję”60. Poprzez doświadczenie trwania w bólu wyznawcy wykonują 

wysiłek, aby poza niego wykroczyć. Żeby to uczynić muszą wpierw przestać go od siebie 

odsuwać, przyjąć go i poczuć. Tylko wtedy mogą odpowiedzieć na pytanie, kto odczuwa 

ból, czy ciało, czy Dusza. Dzięki uczynionej refleksji zdają sobie sprawę z iluzoryczności 

tego doświadczenia i negując ból jako taki, są w stanie trwać w nim. 

59 Pochodzi z sanskryckiego „Kri” oznaczającego „robić”.
60 Mircea Eliade Patańdżali i Joga, dz. cyt., s. 39. 
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Wielogodzinne medytacje, jakie odbywają się w ashramie Babajiego, służą wykształceniu 

u wyznawców wytrwałości, nieustępliwości, dyscypliny wewnętrznej, w celu 

przygotowania ich do wejścia w nowy etap rozwoju na drodze do ostatecznej wolności. 

Potwierdza to Magda:

„Te procesy, które przechodzimy, nasza dusza odbiera jako wzrost. Mimo, że 

cierpimy, to czujemy, że jest ok.”

 Powolne, lecz nieustanne przekraczanie ludzkich granic, to wyzwanie stawiane przed 

wyznawcami Janglidasa podążającymi jego ścieżką, którą wyznacza intensywna 

medytacja, rytuał postu czy proces milczenia.

Źródłem bólu nie są wyłącznie doświadczenia związane z praktyką, lecz – co 

zadziwiające – sam fakt przebywania w ashramie. Złe samopoczucie nowicjuszy, bo 

głównie ich dotyka choroba, spowodowane jest gorączką, wymiotami, bólem kości i 

mięśni, nawet czyrakami. Wyznawcy zachodzące zdarzenia tłumaczą w następujący 

sposób:

„…tutaj większość osób, przynajmniej na początku choruje, ale to tak jest […], że w 

świętych miejscach, u świętych ludzi zwykle się choruje, dlatego że to przyspieszone 

tam czyszczenia odchodzą. Bardziej, mniej, ale to się zdarza.” [Beata]

8.5. Post

Hasła „oczyszczania”, „bycia w procesie” są nieustannie obecne w sferze języka i 

odnoszą do fizjologii mistycznej, właściwej dla systemu jogi, w którym stwierdza się, że 

ciało fizyczne oraz subtelne składają się z czakr (centrum) oraz nadi (kanał), poprzez 

które krąży odpowiednio energia kosmiczna i energia życiowa. Jak tłumaczy prawo 

karmy, cierpienie i choroba są skutkiem działań z poprzednich egzystencji, dlatego, aby 

wyjść poza krąg narodzin i śmierci należy całkowicie oczyścić zarówno ciało, jak i umysł, 

stąd tak wielki nacisk na praktykę medytacji i wszelkiego rodzaju tapasje kładzie się w 
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Jogasutrach61. Zarówno ciało wewnętrzne, jak powłoki subtelne są od siebie uzależnione. 

Brak harmonii na głębszym, subtelnym poziomie, manifestuje się, jako choroba na planie 

fizycznym62. Powszechnie uważa się, że ciało nowicjusza jest „zanieczyszczone” przez złą 

dietę, nieprawidłowy styl życia, a jego umysł „obciążają” negatywne, ciemne myśli, 

obrazy, słowa, emocje, i dlatego pierwszym stopniem do podjęcia praktyki medytacji jest 

„oczyszczenie”, oczywiście na dwóch poziomach. Metodą powszechnie znaną i zalecaną 

wśród adeptów jogi – zwłaszcza na początkowym etapie medytacji – jest post. W 

ashramie Mistrza przybiera on róże formy, w zależności od indywidualnych potrzeb 

wyznawców, jednak każdy z nich przeszedł przez post o wodzie. Długość jego trwania 

zmienia się w zależności od rozporządzeń Janglidasa,lecz chcąc przybliżyć to 

zagadnienie, podejmę się naszkicowania typowego postu. Wejście w proces głodówki 

poprzedza najczęściej miesięczna dieta sprowadzająca się do jednego posiłku w ciągu 

dnia, na który się składa ryż i dhal63, czyli podstawowe składniki żywieniowe w Indiach. 

O ile w okresie przygotowań obecność Mistrza nie jest konieczna, o tyle już sam post 

przeprowadza się przy nim. Trwa on przeciętnie od 5 do 10 dni, podczas których pije się 

wodę, lub w ostateczności, przy stanach ogromnej słabości ciała, raz dziennie herbatę z 

cukrem. Ponieważ, wraz z przejściem na wodę rozpoczyna się proces silnej 

detoksyfikacji, przez pierwsze trzy dni większość osób odczuwa ospałość, ociężałość. 

Często występującymi objawami są zawroty głowy, wymioty, bóle jamy brzusznej 

świadczące o wysokim poziomie zatrucia. Osłabienie ciała skutkuje wycofaniem do 

środka, obniżeniem reakcji na bodźce zewnętrzne i skoncentrowaniem uwagi do 

wewnątrz, co korzystnie wpływa na podniesienie poziomu koncentracji i ułatwia wejście 

w stan medytacyjny. Po trzech dniach, w organizmie, któremu nie dostarcza się 

61 Traktat powstały prawdopodobnie na przełomie III/II w.p.n.e., przypisywany Patańdżalemu. Stanowi 
pierwszy usystematyzowany zbiór praktyk jogicznych, to jest ascetycznych i medytacyjnych, należących do tak 
zwanej jogi „klasycznej”.
62 Mircea Eliade, Patańdżali i Joga, dz. cyt., s. 155. 
63 Gęsta zupa z grochu lub innych roślin strączkowych.
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pożywienia, uaktywnia się proces spalania wewnętrznego i dochodzi do trawienia toksyn i 

chorych tkanek, dlatego w równym stopniu jak koncentracji służy on celom zdrowotnym. 

Moment przełomowy następuje przeważnie po trzech, czterech dniach, kiedy ciało 

zaczyna odzyskiwać siły a umysł staje się bardziej lotny. Swój pierwszy post wspomina 

Agnieszka:

 „Wtedy miałam doświadczenia w ogóle najpiękniejsze na świecie. Totalna lekkość, 

radość, w ogóle nowość, tak jakbym się dopiero narodziła na świeżo, jakbym świat 

zaczęła poznawać na nowo.”

 W tym czasie zanika również uczucie głodu, w miejsce którego, pojawia się reakcja 

zobojętnienia, a czasem nawet wstrętu, na myśl o przyjęciu pokarmu, choć są i tacy, 

którzy, wprost przeciwnie, odczuwają ogromne pragnienie jedzenia:

„ Jest tak, ze głód się odczuwa przez pierwsze dwa, trzy dni, później się głodu tak 

naprawdę nie odczuwa, natomiast odczuwa się pożądanie – pożądanie pewnego 

zapachu czy smaku. Czujesz na przykład zapach ryżu i to jest tak niesamowity zapach 

ryżu, o którym wcześniej nie wiedziałaś, że jest tak niesamowity […] tak naprawdę nie 

jestem głodny, nie chcę jeść, tylko widzę, że mój umysł zawiesza się na każdej 

bzdurze, wyostrzają się zmysły bardzo, zapachu, smaku. To wszystko jest takie hiper 

zwiększone. Mimo, że nie ma głodu, to jest pożądanie tego, czego nie można mieć.” 

[Paweł]

 Post jest zarówno dyscypliną ciała, jak i umysłu. Rezygnacja z przyjmowania pokarmu 

służy wyciszeniu zmysłów i uwolnieniu od potrzeb i pragnień, zarówno ciała, jak i ego. 

Kasia tłumaczy:

 „… jak się powstrzymujesz od przyjemności w jedzeniu, to automatycznie to daje ci 

pewną umiejętność panowania nad zmysłami, w sensie opanowywania pragnień […] 

także nawet jak jesteś głodna to nie musisz dostać jedzenia w tym momencie, po prostu 

przyjdzie, jak przyjdzie, może przyjść za sześć godzin i nic się nie stanie.” 

Potwierdza to Magda:
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„…medytacja była dużo silniejsza i czułam niesamowitą […] różnicę, jak robiłam 

fastingi. A przede wszystkim oddzielałam się od rzeczy materialnych i ego.”

Proces ten może wspomóc fizyczna bliskość Mistrza. Podstawą tego toku myślenia jest 

uprzednio przywołana koncepcja „prany”, jako wibrującej energii, która przenika cały 

Wszechświat. Wszędzie tam, gdzie ma wysoką jakość, a taka, gotowa jest zaistnieć, 

wyłącznie w przygotowanym do tego, oczyszczonym i oświeconym ciele, wpływa na całe 

otoczenie, przywracając przepływ energii w przebywającej w pobliżu jednostce poprzez 

złączenie jej z mocą Absolutu64. W tym wypadku, to wysoka energia generowana przez 

Om Gurudeva oddziałuje samoistnie na wyznawców. Weronika ujmuje to w ten sposób: 

„Wszędzie tam, gdzie jest wysoki poziom energetyczny, a człowiek ma w sobie bloki, 

to one puszczają i objawiają się na poziomie ciała, jako choroba. I to nie tylko bloki z 

tego życia, ale i przeszłych wcieleń, jakieś rodowe historie. W naszym polu mamy 

takie bloki pozapisywane. Ja przez pierwsze trzy lata jak jeździłam do Babajiego, to 

zaczynałam chorować już na tydzień przed wylotem. Kaszel, gorączka, katar, 

spuchnięte ciało, bóle najróżniejsze. I na miejscu to samo, albo i bardziej intensywnie. 

Ale teraz jakoś już mniej choruję.”

Opinia Jana jest podobna:

„Ale to nie choroby. To oczyszczanie organizmu z układu mięśni, ścięgien, kości nie 

jest chorobą. Jest zmianą informacji i przejściem na subtelniejsze wibracje.

J: a czemu ta zmiana zachodzi?

Ewolucja. Pragnienie takie. Nosimy w sobie wewnętrzną potrzebę oczyszczenia. 

Czujesz, że to ciało jest za gęste. Ta informacja jest z wewnątrz, pochodzi z naszego 

serca.”

Zapanowanie nad najbardziej, wydawałoby się, naturalną, podstawową, życiową potrzebą, 

jaką jest odżywianie, stanowi punkt wyjścia do kontrolowania, a w końcu unicestwienia, 

innych pragnień, bardziej złożonych. Powściągając się od sięgnięcia po jedzenie, człowiek 

uczy się kontrolować swoje potrzeby, kierować nimi, co przekłada się na reakcje i 

64 Bellur K.S. Iyengar, dz. cyt., s. 62. 
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zachowania ciała, które przestają być automatyczne, warunkowe, a zaczynają w pełni 

świadomie wypływać z wewnątrz. Wreszcie człowiek doświadcza wolności, ponieważ 

ucząc się panować nad swoim umysłem, zyskuje wybór. Wszelkie jego zachowania 

przestają być postrzegane, jako konieczne, a stają się możliwe. Jak deklarują wszyscy, 

istotą przejścia postu jest rozpoznanie swoich granic i rozciąganie ich, możliwie jak 

najdalej. Wiele osób, tak jak Weronika, dzięki tej praktyce uwolniło się od lęków czy 

nałogów:

„…zawsze miałam takie poczucie nienajedzenia, taki strach, że może tego jedzenia 

zabraknąć. I było to zupełnie bezpodstawne, bo w domu nigdy mi jedzenie nie 

brakowało. […]. Nie wiedziałam nadal skąd to zachowanie, ten nieuzasadniony lęk 

pochodzi, ale wiedziałam, że jest. I jak zrobiłam pierwszy post, wtedy dużo rzeczy tak 

jakby samoistnie się porozwiązywało. Ten lęk się zmniejszył po drugim poście, a po 

trzecim już zdecydowanie zniknął. Pojawiło się takie zaufanie, że Dusza daje mi 

wszystko, czego potrzebuje moje ciało i nie musze się niczym przejmować. I mam to 

poczucie w sobie, co daje mi ogromną wolność i przenoszę to poczucie na wszystkie 

dziedziny życia. Więc post dał mi poczucie bezpieczeństwa, bycia zaopiekowaną, 

dopieszczoną, zerwanie ze schematami myślowymi, ja muszę coś tu zjeść, bo zasłabnę, 

zemdleję i w ogóle umrę. Post był dla mnie przekraczaniem pewnych granic i praw - 

[…] [- które – (M.N.)] są zapisane i nie do wyobrażenia dla większości ludzi, że można 

inaczej. Otóż można i nawet jest lepiej, lżej, świeżo, z jasnym umysłem, bez 

rozbuchanych pragnień i zmysłów.”

Dotychczas rozpisywałam się o funkcjonalnym charakterze praktyki postu, skupiając 

się na tym, czemu służy, jednak Mistrz podkreśla jego symboliczne znaczenie mówiąc: 

„W tradycji hinduskiej jest rytuał yagya65, wyrzeczenia się czegoś w imię Boga. Post jest 

65yagya, yajna – rytuał ogniowy, mający swą tradycję w pismach wedyjskich, w trakcie którego, ofiarowuje się 
bogom dary jak mleko, ghee (sklarowane masło), ryż, wrzucając je do świętego ognia. Jest to symboliczne 
wyrzeczenie się w intencji bóstwa, by spełniło prośby ofiarodawcy i obdarzyło go błogosławieństwem. 
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najpiękniejszym  rodzajem  yagyi,  bo  ofiarowuje  się  Duszy własne  ciało”66.  W okresie 

postu człowiek oddaje swoje ciało, kości, mięśnie, swój ból, słabość Bogu, rezygnuje z 

siebie, własnych pragnień i zachcianek, aby się ku niemu zbliżyć, nawiązać z nim kontakt, 

„pozwolić, żeby Dusza przemówiła”(Weronika), jak ujęła to jedna z wyznawczyń. Jest to 

zatem czas, w którym wkracza się w sferę sacrum intensywniej i jeszcze dalej, niż ma to 

miejsce  podczas  całego  pobytu  w  ashramie.  Połączenie  z  rzeczywistością  absolutną 

przybliża proces Anushthan do rytuału inicjacji. Poprzez akt niejedzenia wyznawca ulega 

odcieleśnieniu,  bowiem  przestając  zaspokajać  najbardziej  fundamentalną  potrzebę 

wynikającą  z  jego ludzkiej  natury,  staje  się  bliższy Bogu.  Post  oznacza  zrywanie  lub 

przecinanie więzów łączących istotę  człowieka z  jego fizycznym istnieniem,  jest  więc 

wyłączeniem  ze  świata  materialnego  na  rzecz  boskiego  wymiaru.  Wyjątkowy  status 

uczestników obrzędu podkreślają odmienne prawa, jakim podlegają. Grażyna wspomina:

„I wtedy było takie zalecenie, że nie musisz chodzić na żadne zajęcia, tylko skup się na 

sobie, codziennie trzeba było myć włosy, brać te prysznice zimne. Medytacja w nocy,  

trzy godziny,  to  było  dla  mnie  trudne,  bo  było  w nocy.  A w ciągu dnia  leżałam,  

spałam, chodziłam na spacery, no i ja wtedy byłam jakby w innym świecie.”

Poszczący, po ponownym włączeniu się w życie wspólnoty, mają już inny status, są 

bardziej uświęceni, bo mocniej związani z Duszą.

W ashramie Janglidasa post zazwyczaj rozpoczyna się tydzień przed chaudasem67, kiedy 

to ma miejsce specjalny program medytacyjny wieńczący głodówkę. W tradycji hinduskie 

chaudas to dzień o wyjątkowym znaczeniu i sprzyjający duchowemu zespoleniu, bowiem 

większość hinduskich mistrzów właśnie wtedy osiągnęła samadhi. Wyjście z postu, jako 

rytuał włączenia również można podzielić na trzy etapy. Rozpoczyna się, gdy odświętnie, 

na biało ubrani wyznawcy zasiadają w pozycji medytacyjnej – kobiety oddzielnie od 

66 Słowa wygłoszone podczas wizyty Janglidasa w Polsce w maju 2010 roku.
67 Dzień poprzedzający pełnię – poornimę, w kalendarzu indyjskim czternasty dzień miesiąca.
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mężczyzn. Ich ubrania muszą być nieskazitelnie czyste i świeże, czym poświadczają, że 

wszelkie trudy, jakich doświadczyli na poście, ukształtowały ich na nowo. Przed każdą z 

osób zostaje odprawiona krótka pudża68. Wtedy następuje medytacja, którą można 

potraktować jako obrzęd przejścia, bowiem jej istotą jest całkowite rozpłynięcie się w 

absolucie, niebyt, uzyskanie stanu, w którym zanika świadomość człowieka. 

Warto wspomnieć, że w pierwszych latach przyjazdów Polaków do ashramu medytacja 

trwała dłużej, co wydłużało stan przejściowy pomiędzy postem, a aktem wyjścia z niego. 

Uważam, że przywołanie go, mimo, że współcześnie został przekształcony ulegając 

uproszczeniu, może w bardziej wyraźny sposób ukazać symboliczne znaczenie postu, 

które, w przeciwieństwie do jego struktury formalnej, pozostało niezmienne. 

Rytuał rozpoczynał się zamknięciem poszczącego samego w pokoju, w którym przebywał 

od godziny dziesiątej wieczór, do dziesiątej następnego dnia. Jego fizyczna izolacja 

podkreślała zakończenie okresu przejściowego, czyli głodówki. Poszczącemu wyznaczano 

miejsce do siedzenia o rozmiarze dwóch metrów kwadratowych, poza obszar którego nie 

należało wychodzić, bo, jak twierdzą wyznawcy, miało moc magiczną: 

„…dostaliśmy to doświadczenie od niego, bez wątpienia to samo już siedzenie 

dwanaście godzin na sali to było coś […] ja sam bym nie osiągnął takiego rezultatu, bo 

znałem swoje możliwości, szedłem w jakiś taki kosmos, że ktoś musiał mi to ułatwić. 

Na pewno ta asana, przy tym zastrzeżeniu, że można się wiercić, ale nie można z niej 

schodzić, ona prawdopodobnie została energetycznie do czegoś podłączona, bo oni 

oznaczyli miejsce i nawet nie chodziło o to, żeby tam siedzieć sztywno […] chodziło o 

to, żeby nie schodzić z tego miejsca.” [Mariusz]

Pora, w jakiej odbywała się medytacja, również ma swoje odniesienie. Noc, ciemność 

„oznaczają niemożność bycia zobaczonym, nieuchwytność i niekontrolowalność”69, jest to 

68 Dosłownie oznacza szacunek. Jest to ceremonia ognia podczas której oddaje się cześć bóstwu składając mu 
ofiarę z kwiatów, ghee. Odprawienie jej podczas ceremonii Anushthan przed każdym z uczestników służy 
uwielbieniu Boskości, której są częścią.
69Victor Turner, dz. cyt., s. 18. 
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więc czas, gdy człowiek znika w świecie i, do czego dąży się w medytacji, dla świata. 

Naprzeciwko poszczącego umieszczano wizerunek Vishwatmaka, symbolu Uniwersalnej, 

Boskiej Duszy, aby ujawniła się poprzez obraz. O intensywnych doświadczeniach 

mistycznych opowiada Grażyna:

„… i nagle tak patrzę z boku jest ogień, żywy płonący ogień […] Potem się 

zorientowałam, że to coś (schemat myślowy – M.N.) jest spalane w ogniu, i później już 

czekałam na następny motyw. I tak było przez pół nocy. Przez następne pół nocy, jak 

ja mówię, niebo się otworzyło i było tak jak w laboratorium, bez powietrza, był taki 

błękit i ja siedziałam po turecku i do mnie dochodziła tęcza. Nie to, żeby mnie 

pokrywała, czy […] przenikała, nie, tylko dochodziła mi do głowy tęcza i taki duży 

spokój przyszedł.”

Post kończył się rozbudowanym rytuałem włączenia, który zaczynał się wymalowaniem 

ozdób i zapaleniem świec przed drzwiami pokoju, w którym medytował wyznawca. 

Potem otwierano pokój i wchodziła do niego uczennica Janglidasa nadzorująca post 

polskiej grupy i tak, jak współcześnie, odprawiała przed poszczącym krótką pudże, na 

koniec której, obsypywała go kwiatami. Dodatkowym, pomijanym obecnie elementem, 

było ukoronowanie, identyczne jak to, które odbywa się w Indiach w dniu urodzin, kiedy 

głowę solenizanta przyzdabia się koroną. Medytacja, a w szerszym wymiarze, post, są, co 

w pełni wyraża się w opisywanym akcie koronacji, symbolem narodzenia, czy odrodzenia 

się w Bogu. Przyjęcie nowego statusu podkreślano, a czego już zaprzestano, poprzez 

wybranie i nadanie wyznawcy przez Om Gurudeva imienia duchowego. Kolejną 

ceremonią opisywanego rytuału, wciąż odprawianą, było odśpiewanie aarti i zjedzenie 

przez poszczącego pierwszego posiłku, prasad, czyli słodyczy podarowanych przez 

mistrza, symbolizujących powrót do świata. Wydarzeniem wieńczącym proces Anushtan 

było, i wciąż pozostaje, przyjęcie guru-mantry, o której znaczeniu pisałam już na 

poprzednich stronach tej pracy. 
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Podjęłam się opisu tej rozbudowanej i już nie aktualnej formy rytualnej, ponieważ 

poprzez bogaty język symboli, w sposób bardzo plastyczny ukazuje ona sens postu jako 

inicjacji, poprzez którą wkracza się na drogę rozwoju duchowego. Pierwszym 

symbolicznym krokiem jest, jak opisywałam, przyjazd do ashramu, fizyczne spotkanie z 

Janglidasem. Ta ceremonia wznosi wyznawcę na kolejny, wyższy poziom 

wtajemniczenia. Czyni go umarłym dla świata doczesnego i po odpowiednim 

przygotowaniu, otwiera go, jeszcze pełniej, na rzeczywistość sacrum.

8.6. Codzienne życie w ashramie

Celem wyznawców jest rozdzielenie tego, co fizyczne, od tego, co boskie, czemu ma 

służyć wielogodzinna praktyka medytacji. Intensywne zachowania i nastawienia religijne, 

to kolejna cecha wyróżniająca, zdaniem Turnera communitas. 

Oto, jak wygląda plan dnia w ashramie, z 2011 roku:

5.00-6.00 medytacja

7.00-8.00 bhajan i aarti

8.00-8.30 śniadanie

8.30- 9.00 medytacja

10.00- 11.00 medytacja

12.00-13.00 bhajan i aarti

13.00 obiad

17.00-18.00 medytacja

19.00-20.00 bhajan i aarti

20.00 kolacja

21.00- 21.30 medytacja i aarti

Dzień, jak pokazuje plan, składa się z siedmiu jednogodzinnych sesji medytacyjnych i 

kończy się pół-godzinnym odśpiewaniem aarti. Cyfra siedem odnosi się do kolejnych, 
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siedmiu czakr w ciele człowieka, z których każdej poświęcona jest jedna medytacja. 

Dzień zaczyna się od medytacji w ciszy, w sali medytacyjnej zakończonej 

zaintonowaniem po trzykroć dźwięku „Om”. Kobiety siedzą oddzielnie od mężczyzn, po 

obydwu stronach sali skierowani przodem do ołtarza. Siadają w pozycji lotosu, albo ze 

skrzyżowanymi nogami, w zależności od poziomu elastyczności ciała. Ważne jest 

bowiem, żeby pozycja była wygodna, aby uwaga podczas medytacji nie kierowała się na 

płaszczyznę cielesną. Medytujący siedzą nieruchomo, z zamkniętymi oczami i zgodnie z 

zaleceniami Mistrza koncentrują się na sercu. Wymagania dotyczące praktyki w ashramie 

Janglidasa są, w przeciwieństwie do nauk systemu jogi, sprowadzone do minimum: 

„Powiem ci, ze na początku jak tu przyjechałam to bardzo zwracałam uwagę na 

sposób, w jaki siedzę, bo jestem iyengarowska70, ale już odpuściłam. Nie chodzi o 

trzymanie ciała sztywno, w pozycji prostej, ale pozwolenie, aby pozycja ciała 

wypływała z wewnątrz. Praktyka nie jest taka, jak w buddyzmie Zen, że sprawdzany 

jest oddech, pozycja, jak siedzisz w medytacji, nie ma żadnych nauk, tutaj jest to 

wszystko odrzucone. I cała uważność poprowadzona na serce.” [Elżbieta]

Jak wyznaje wielu z nich, warto rozpocząć praktykę od skupienia na oddechu i intonacji 

Guru-mantry. Pierwsza czynność momentalnie uspokaja oddech, rytmizuje go i wydłuża, 

druga wycisza i zatrzymuje umysł, zwalcza stres i niweluje wszelkie napięcie, co 

konieczne jest, aby wejść w stan głębokiej medytacji. 

Kolejna medytacja, jak każda, kończąca się aarti,odbywa się w otwartej Świątyni 

(VishwatmakTemple) i przy nieustannie granych na żywo bhajanach, czyli pieśniach 

religijnych. Muzyka jest tu elementem ułatwiającym wejście w głębszy stan świadomości. 

W tym przypadku to jednak niesłyszane słowa, a wibracje dźwięków inicjują to działanie. 

Ponieważ Polacy nie znają języka, znaczenie śpiewanych bhajan pozostaje dla nich 

niezrozumiałe, natomiast podporą medytacji jest melodia: 

70 Elżbieta jest nauczycielem jogi w systemie B.K.S. Iyengara.

68



„Zresztą zawsze mówiło się o tym, że muzyka jest tym elementem, który uruchamia 

serce tak, i jeśli ona jest śpiewana z serca, jeśli ona jest melodyczna, to nie ważne czy 

to będzie Pieśń ku chwale Pana czy Góralu, czy ci nie żal, ona i tak uruchomi.” 

[Beata]

Wyraża się pogląd, że człowiek i świat powstały i istnieją poprzez dźwięki71. Muzyka 

ludzka je naśladuje, aby odnowić związek człowieka z życiem Wszechświata, 

zharmonizować jego energię z energią Kosmosu. Wiedza ta jeszcze dłużej trwa w tradycji 

mistycznej, w której rozpoznano istniejącą zależność pomiędzy poszczególnymi organami 

ciała człowieka, przejawionymi w nich siłami boskimi, a określonymi dźwiękami. 

Szczególnie pomocne w uruchamianiu tych mocy są kompozycje na sitar, tradycyjnym 

indyjskim instrumencie72. Janglidas zapewne ma tego świadomość, gdyż podczas każdego 

satsangu towarzyszą mu muzycy. Słuchane wibracje mają moc przekształcania wibracji 

ciała, umysłu i duszy wyznawców, dzięki czemu uspokajają ich, harmonizują, „centrują” i 

otwierają na sacrum:

„Bardzo lubię słuchać Krisznę, on tym swoim głosem mnie tak fajnie ustawia, tak 

powoli rozbudza. Ma taki piękny, czysty, głęboki głos. Jak go słucham to momentalnie 

mnie nastraja i mi się lepiej medytuje” – mówi Weronika. 

Na zakończenie medytacji odprawia się ceremonię aarti, bądź arathi („Aa” znaczy „w 

kierunku”, „rati” oznacza „moc”, „cnotę”), czyli rytuał ognia ku czci bóstwa lub Guru. W 

ashramie Babajiego wykonuje się go przed wizerunkiem Vishwatmaka, symbolu Boskiej 

Duszy, którego pochodzenie nie jest do końca jasne. Powszechnie przyjmuje się, że jest 

on „the man of the God”, człowiekiem kosmicznym, który pojawia się również jako 

Adam Kadmon w tradycji kabały. Wyróżniają go długie ręce, które w symbolice 

hinduskiej oznaczają łaskę bożą, obecność Boga, a więc wskazują na męża bożego. Dla 

wielu ta potężna człekokształtna postać jest wizualnym przedstawieniem Mistrza w 

71 Shalila Sharamon, Bodo J. Baginski, dz. cyt., s. 161.
72 Tamże, s. 164.
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poprzednim wcieleniu, czyli Jangliego Maharaja, ze względu na jego podobieństwo 

fizyczne, co pokazuje zdjęcie. Obraz ten zawsze znajduje się w centrum ołtarza, 

przyozdobiony kwiatami i właśnie przed nim odprawia się aarti okrążając go tacą, na 

której płoną knoty zamoczone uprzednio w ghee lub kamforze. Wykonywane okrążenia 

odbywają się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, gdzie po każdym okrążeniu, gdy taca 

znajduje się na wysokości zegarowej godziny ósmej, następuje zwrot kierunku ruchu aż 

do godziny trzeciej, po czym wykonuje się kolejne okrążenie w lewo. Wahadłowy 

charakter ruchu w sferze symbolicznej jest przedstawieniem ludzkiego życia, które 

powinno skupiać się wokół Boga będącego sednem istnienia i stwórcą wszelkiego bytu. 

W celu zwrócenia uwagi wyznawców na Vishwatmaka otacza się go blaskiem ognia. 

Podczas gdy, wybrany ku temu uczeń odprawia rytuał ognia, dwóch innych, stojąc po 

obydwu stronach obrazu, wachluje go niczym władcę pawimi piórami, manifestując jego 

potęgę i szlachetność. Czynności towarzyszy śpiew wyznawców. W pieśni, także zwanej 

aarti, wyznają uwielbienie i miłość Duszy Jangliego Maharaja czyli symbolu Boskości i 

osoby Guru zarazem. Jej słowa ułożył sam Om Gurudev, po osiągnięciu stanu samadhi.

Babaji często zjawia się osobiście na medytacjach, zwłaszcza gdy do ashramu 

przybywają jego zagraniczni wyznawcy. W tym okresie najczęściej nie podróżuje.  Siedzi 

wówczas w kutirze, w towarzystwie uczniów i licznych wyznawców, z których każdy 

może przyjść, aby oddać mu pokłon, lub pomedytować w jego obecności. Wyznawcy 

Polscy, tak, jak uczniowie, siedzą z Om Gurudevem aż do momentu, gdy da im znak, aby 

opuścili kutir. Bardziej kameralne spotkania z Babajim odbywają się w mandirze, czyli 

dużym pokoju, w którym mieszka i gdzie możliwe jest wejście jedynie na jego 

zaproszenie, co czyni przebywanie tam aktem dostąpieniem wielkiej łaski i ogromnego 

wyróżnienia. Obok obcokrajowców, osoby zjawiające się to te, które przynależą do „guru 

family ”i ludzie sprawujący ważne funkcje społeczne. Te spontanicznie aranżowane 
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medytacje, a także spacery, niezapowiedziane programy czy wycieczki czynią każdy 

dzień nieprzewidywalnym i wyjątkowym. W konsekwencji niejako wymuszają na 

wyznawcach nieprzykładania zbyt dużej wagi do stałego programu dnia. Uczą otwartości 

na zmiany, elastyczności, tolerancji i cierpliwości. Kreowane przez Janglidasa sytuacje 

wprawiają ich w stan oczekiwania, gotowości, czekania na znak nauczyciela, 

podporządkowania się mu. Poddanie się woli autorytetu społecznego, postawa uległości, 

to następna właściwość communitas. Zdaniem wyznawców to intencjonalne działanie 

pełni funkcję edukacyjną, jest przekazem mądrości i mocy, pod wpływem których 

ewoluują pozbywając się przywiązania, w tym przypadku do kierowania życiem i 

planowania przyszłości.  Elżbieta stwierdza, że

„W ashramie jest na pewno przyspieszanie […] sytuacji, żeby wyciąć umysł. Tu się 

dzieją takie rzeczy, zmiany niespodziewane właśnie po to, żeby ciebie wybić z tych 

schematów i niektórzy nie dają rady […] To jest ta nauka przez sytuacje, podążaj za 

zmianami, otwórz się na nie.”

Temperowaniu charakteru uczniów, kształtowaniu w nich umiejętności dopasowania 

się i przejścia ponad trudnościami, jakie ich spotykają, służą podróże z Janglidasem, 

podczas których, nierzadko przychodzi się zmierzyć wyznawcom z ich własnymi lękami i 

oczekiwaniami. Nie wszyscy tę próbę przechodzą pomyślnie i tacy z reguły już nigdy do 

ashramu nie wracają, jak zauważa Weronika:

„Kiedyś pojechaliśmy na program z Babajim. Miał być kilkugodzinny i potem 

mieliśmy wracać na noc do ashramu, więc ja wzięłam tylko chustę. No i na miejscu 

okazało się, że program jest całodniowy, że nocujemy tam i nie wracamy. Wszyscy 

zaskoczeni, nikt ze sobą nic nie ma, ani czym się przykryć nawet. Dwie osoby, to były 

tak niepogodzone, że złapały jakoś rikszę i wróciły do ashramu, a my zostaliśmy i 

następnego dnia niespodzianka, Babaji nas zawiózł do restauracji na śniadanie, a tam 

balony w kształcie serc i wszystko przygotowane, bo były chyba walentynki. 

Spędziliśmy tam całe popołudnie, był basen, więc wszyscy się kąpali. To była dla mnie 

taka symboliczna nagroda, za to, że się nie dałam, że nie wróciłam, że jakoś to 
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zaakceptowałam. Trudne, ale dużo mi dało. A te osoby nigdy się więcej w ashramie 

już jakoś nie pojawiły.”

Wyznawcy zyskują wiedzę i atrybuty, potrzebne im w dalszej drodze duchowej, w 

sytuacjach codziennych, życiowych. Skromne warunki mieszkalne, nierzadko po kilka 

osób, brak ciepłej wody, nieciągła dostawa prądu, służą oderwaniu ich uwagi od rzeczy 

doczesnych i wzmocnieniu koncentracji potrzebnej w medytacji. Również z tego powodu, 

na terenie ashramu nosi się luźne, białe ubrania, których kolor reprezentuje ubóstwo, 

bowiem oznacza brak właściwości, czyli odrzucenie wszelkich dóbr materialnych. 

Agnieszka tłumaczy, że 

„Jak są tylko prześcieradełka, prześcieradełek jest kilka i koniec, i nie ma 

wyboru, w co ja się dzisiaj ubiorę, nie ma namysłu, nie ma bagażu, z czym 

podróżować, to też jest taki rodzaj nieprzywiązywania się. Wiesz nie ma 

rozpraszania się, nie po to się tu przyjeżdża, żeby się tymi ciuchami 

zajmować.”

8.7.Wyrzeczenie

Wszyscy obcokrajowcy przebywający w ashramie noszą się w bieli, jak Mistrz i 

uczniowie, co jest bardzo ciekawe, mając na uwadze fakt, że to kolor pomarańczowy jest 

powszechnie uważany za duchowy, właściwy nauczycielom, swamim i sadhu. 

Symbolizuje bowiem wewnętrzny ogień, jaki, poprzez intensywną praktykę, budzi w 

sobie mistrz, a który niszczy ego i spala los karmiczny. Jest wyrazem wolności od iluzji 

świata, wyrzeczenia, pokory i skromności. Kolor biały natomiast, jako połączenie siedmiu 

różnych barw oznacza pełnię, jedność, a także czystość oraz wiedzę. W hinduizmie 

przypisany jest on bóstwom np. Saraswati. W tradycji chrześcijańskiej tymczasem, białą 

szatę, symbol ofiary, nosi Jezus. Jednak powód, dla którego Babaji na kolor mistrzowski 

wybrał biały można wytłumaczyć nawiązując do Vishwatmaka, kosmicznego człowieka 

całkowicie pogrążonego w absolucie, jednocześnie będącego wcieleniem guru. Jego 
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postać wyraża pełnię, unię dwóch pierwiastków – boskiego i materialnego, który się z 

niego narodził. Om Gurudev, tak jak Chrystus, Syn Boży, poprzez strój to zjednoczenie 

ucieleśnia. Co ciekawe, zanim Janglidas przywdział szaty chodził wyłącznie w białej 

przepasce na biodra, langot. Jego nagość, tak jak nagość Jezusa, reprezentowała ubóstwo, 

które świadczyło o zupełnym braku właściwości73. Ubranie zdecydował się założyć 

dopiero około piętnaście lat temu, po długich prośbach swoich wyznawców. 

Współcześnie on, jak i jego uczniowie z wewnętrznego kręgu przykrywają się szatą 

uszytą z jednego kawałka płótna, nie posiadającego szwów, ani kieszeni, co ma oznaczać 

odrzucenie dóbr materialnych i zawierzenie Atmie. Jest to rodzaj odzienia przeznaczony 

wyłącznie dla sanjasinów74 najwyższego stopnia, czyli tych, którzy zdecydowali się na 

opuszczenie rodziny, całkowite przecięcie więzów wiążących ich z dotychczasowym 

życiem i zdanie się na łaskę Guru lub bóstwa. W tym samym duchu żyją wyznawcy 

Janglidasa będąc w ashramie. Poddają się w pełni jego woli, rezygnują z zaspokajania 

pragnień i potrzeb ciała i ego. Na ten czas stają się narzędziami w rękach Duszy, 

oddzielają się od swojego fizycznego wymiaru istnienia, co uwidacznia się także w sferze 

języka. Mówią o ciele, które choruje, o Duszy, która jest sprawcą wszelkich rzeczy, która, 

na przykład:„zaparza herbatę”,„karmi owocami”, „zsyła wspaniałych ludzi”. Potwierdza 

to Om Gurudev słowami: „Kto jest w tłumie? Tylko twoje ciało, nie twoja Dusza. Kiedy 

zrozumiesz, że twoja Dusza jest czymś innym niż ciało, ono będzie nadal wykonywać 

swoja pracę, a Dusza będzie zjednoczona z Kosmiczną Jaźnią”75. Dzięki tej unii człowiek 

przestaje być zależny od czegokolwiek poza nim, ponieważ pije ze źródła wszelkiego 

stworzenia. Magda stwierdza, że

73Victor Turner, dz. cyt., s. 154.
74 Dosłownie „wyrzeczeniec”. Pochodzi od sanskryckich rdzeni słownych oznaczających „odrzucać”.
75 Tadeusz Sobolewski, Guru w moim pokoju. Milczący Święty – Omgurudev Janglidas Maharaj. „Gazeta 
Wyborcza”, 20.02.2005,
 http://wyborcza.pl/1,75480,2562295.html.
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„Jeśli rozwijasz się bardzo głęboko duchowo, to jest taki moment w twoim życiu, 

kiedy musisz zostawić wszystko, kiedy musisz wyjść z tego świata materialnego. 

Dlaczego? Dlatego, że musisz zrozumieć jedną podstawową rzecz: Bóg da mi 

wszystko, czego potrzebuję. To jest zupełnie inny program, my tego programu nie 

mamy w naszych strukturach, nie możemy mieć, dlatego, że systemw którym żyjemy, 

chce z nas robić niewolników i dał nam pieniądze ku temu. W momencie, kiedy my 

wyrzekniemy się wszystkiego, i fastingi nam w tym pomagają, czyli tej całej energii z 

zewnątrz powiemy nie i: Bóg da mi wszystko, czego potrzebuję, znajdziesz wszystko 

w sobie i oddzielisz się od jedzenia, pieniędzy, przyjaciół, wszystkiego, ale ja mówie: 

to jest bardzo wysoki stan duchowy, który Babaji ma i kilku innych. Pieniądze wtedy 

naprawdę nie są ci do niczego potrzebne.”

W wypowiedziach i zachowaniach wyznawców można zaobserwować postawę 

bojkotującą postępujący proces globalizacji, „mcdonaldyizację” świata, jak ujmuje to 

Benjamin Barber76. Wyznawcy, o ile nie sprzeciwiają się samym produktom kultury 

masowej, z których również korzystają, o tyle ich oburzenie budzi zupełny brak refleksji 

ze strony ludzi, którzy samych siebie czynią bezwolnymi konsumentami:

„…kim jestem?, kim jesteś?. […] wtedy, gdy zadawano takie pytania w ateńskich 

świątyniach, to byli jeszcze tacy mistrzowie, nazwijmy ich tak, którzy pokazywali w 

akademiach, prowadzili innych, a teraz prowadzą tak: poznaj swoje potrzeby – 

McDonald’s i Coca-cola, który samochód ci najbardziej odpowiada. Najważniejsza jest 

świadomość.” [Urszula]

Oszołomienie pozornym wyborem, jakim kusi człowieka kultura masowa, prowadzi do 

jego całkowitego zatracenia, oddania się pod władzę zmysłów, koncentracji na 

pomnażaniu dóbr, dysponowanie którymi, sztucznie rodzi chęć posiadania kolejnych. To 

zagubienie w świecie materialnym skutkuje totalnym zaślepieniem, jeszcze głębszym 

popadnięciem w niewolę własnych pragnień. Jan uzasadnia to następująco:

„Spełnione pragnienie już nie daje radości, dążenie do spełnienia daje radość. A jak już 

spełnisz jest odrzucone jak zabawka i umysł dalej pragnie, coś innego, jest jak małpa. 

Nie ma tak, że jedno pragnienie i już. Jeszcze kawałeczek czegoś i czegoś innego. 

76 Benjamin R. Barber, Dżihad kontra McŚwiat, Muza, Warszawa 2000.

74



Chodzi o takie pragnienia materialne. […] Masz samochód, to później chcesz 

tapicerkę zmienić, to kolor chcesz zmienić, to chcesz szybciej jeździć, to tak chcesz, to 

tak…tak zaczyna się… Jak masz samochód to może tu pojadę, nie, nie, to może tam 

pojadę… a po co? Jaki to ma sens?”

Powodem nakierowania aktywności na przedmioty zewnętrzne, jak twierdzi szkoła jogi, 

jest niewiedza ludzka o iluzoryczności świata, więc i wszelkich przejawionych w nim 

rzeczy. „Żądza życia”, podświadomość i zmysły tworzą „zasłonę ciemności” 

przysłaniającą intelekt, czyniąc byt ziemski jedynym, prawdziwym wymiarem. „[…] fakt, 

że istnieje on [świat – (M.N.)] i trwa, zawdzięcza „niewiedzy” ducha; niezliczone formy 

kosmosu, a także procesy, w jakich się one przejawiają i rozwijają, istnieją tylko o tyle, o 

ile duch, Jaźń nie zna samego siebie i skutkiem tej poniekąd metafizycznej niewiedzy 

cierpi oraz tkwi w niedoli” – jak pisze Eliade77. Życie człowieka i Kosmos ulegają 

deprecjacji, stają się bowiem wyrazem ignorancji, na którą wyznawcy Janglidasa są 

wyczuleni.     

9. Wyzwolenie  

Zyskanie przez nich świadomości o marności świata traktują jako największą łaskę, 

ponieważ dzięki niej odzyskują wolność, „biorą siebie w posiadanie” dążąc do „bycia 

nietykalnymi” przez jakiekolwiek czynniki zewnętrzne. W ich działaniu uwidacznia się 

pragnienie ucieczki od zniewolenia, wpierw umysłu, następnie woli i zmysłów człowieka 

przez kulturę, normy, wartości i treści, jakie w sobie niesie. Wyraz tego buntu ma także 

swoje religijne korzenie. Jest tęsknotą za Rajem utraconym, byciem w niebycie, 

odwiecznym trwaniem w harmonii z Bogiem. Biblijna historia wygnania Adama i Ewy 

rozdzieliła w świadomości zbiorowej szczęście od życia. Mit o opuszczonej niebiańskiej 

krainie, tak głęboko zapisany w świadomości katolika, rodzi pragnienie powrotu do 

istnienia sakralnego, które zarazem możliwe jest dopiero po śmierci. Życie służy zatem 

77Mircea Eliade, Patańdżali i Joga, dz. cyt., s. 20. 
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dążeniu do doświadczenia szczęścia, a nie jest wymiarem, w którym można je zaznać. 

Zwrócenie się Polaków w stronę Janglidasa popularyzującego nauki licznych sadhu, 

których zjednoczenie z Absolutem stało się – w powszechnym odczuciu – faktyczne za 

życia, wydaje się zatem czymś oczywistym. Szansa, jaką dają wszelkie systemy indyjskie, 

to zaznanie Raju na ziemi. Wraz z ta obietnicą ludzka egzystencja zostaje ponownie 

dowartościowana. Przestaje być śladem upadku człowieka, który w ten sposób, 

oddzielony od Boga, odpokutowuje winę za grzech pierworodnych, a staje się wyłączną 

drogą do poznania i zjednoczenia z nim. 

Wyzwolenie się spod ciężaru, jakim człowieka obarcza chrześcijaństwo zdaje się być 

prawdziwym powodem odejścia wyznawców od tej religii:

„Ja myślę, że my mamy tak dużo problemów w życiu z samoakceptacją, że jeszcze 

doładowywać nam poczucie winy za grzechy to przesada.” [Ewa]

Uczynienie życia pokutą za winy, nieodłącznie wiąże je z bólem i cierpieniem. Chęć 

wyjścia poza kondycję ludzką, tak jak pojmuje Kościół, wiąże się z wewnętrznym pędem 

ku wolności. Równocześnie wiedzę o tym, czym ta upragniona wolność jest, zrodziła w 

nich wiara katolicka. Nagość, brak sumienia, wstydu, lęku, pragnień, odczuć, wieczny 

żywot, charakteryzuje Kościół jako pierwotną, prawdziwą naturę człowieka, będącą w 

opozycji do kondycji ludzkiej. Intensywność oddziaływania mitu na kształtowanie 

własnej tożsamości obserwujemy w języku:

„Wiesz, tak naprawdę, już jak byłam mała to myślałam sobie, że coś tu nie gra, że te 

ograniczenia, chociażby fizyczne, wiążą mnie, że nie jestem do końca wolna.” 

[Weronika]

Niezgodność pomiędzy realnym „ja”, a wyobrażonym, ujawnia siłę oddziaływania 

wiernych Słowa Bożego, czego, jak przypuszczam, oni sami pozostają nieświadomi. 

Zarazem chrześcijaństwo nie próbuje tego dysonansu zniwelować, bowiem, jak głosi 
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Kościół, uczynienie przeciw Bogu oddzieliło od niego pierwszych ludzi i spowodowało 

utracenie Raju. Oczywiście pojawiają się mistrzowie kościoła, tacy jak John Main czy 

Larce Freeman, którzy nawiązując do nauk Ojców Pustyni78, rozpowszechniają medytację 

chrześcijańską i praktyki ascetyczne, które, tak jak joga, zapewniają zbawienie za życia, 

jednak patrząc obiektywnie, tacy w polskiej religijności nie są obecni. Właściwym 

określeniem opisującym postawę naznaczonych stygmatem grzechu Polaków jest 

„humanizm pokorny”79, przypisujący los człowieka łasce bożej. Pozostawienie mu 

wyłącznie wiary w miłosierdzie boże i nadziei odzyskania komunii z Bogiem, czynią go 

bezwolnym i od niego w pełni zależnym. 

Jak się okazuje, trudności i bolesne przeżycia, jakich doświadczają wyznawcy nie dały 

się już dłużej tolerować jako nieuniknione skutki czynu pierworodnych.  Tym samym 

zmusiły do poszukiwań środków, które byłyby w stanie oddalić od nich ból i cierpienie. 

W rzeczywistości powody decydujące o rozpoczęciu poszukiwań duchowych są 

najczęściej lekiem na życiowe niepowodzenia, które rekompensują przeżycia mistyczne 

gwarantowane przez różnorodne teksty indyjskie:

„Zajęłam się duchowością z powodu własnych, wewnętrznych problemów, dlatego, że 

pochodziłam z takiej rodziny destrukcyjnej, można tak powiedzieć, w której nie 

mówiło się o uczuciach […]. Więc, żeby poradzić sobie z własnymi problemami, 

własnymi emocjami wybrałam drogę duchową, żeby rozwiązać własne problemy 

wewnętrzne.” [Magdalena]

Zacytujmy jeszcze drugą osobę tłumaczącą przyczyny zainteresowania sferą ducha:

„… byłem taki wyalienowany, zamknięty w sobie, nadwrażliwy, w konflikcie, jak 

teraz widzę i to nie wiadomo z kim w konflikcie, po prostu to był rodzaj takiej bardzo 

zamkniętej energii.” [Paweł]

78 Wczesnochrześcijańscy mnisi żyjący na pustyni egipskiej w III i IV wieku n.e., najbardziej znanym jest Św. 
Antoni Pustelnik i Szymon Słupnik.
79 Henryk Woźniakowski, Religijność polska: świadomość jednostek i zbiorowa wyobraźnia, w: Religijność 
społeczeństwa polskiego lat 80-tych, pod red. Mirosławy Grabowskiej i Tadeusza Szawiela, Wydział Filozofii i 
Socjologii UW, Warszawa 2005, s. 206.
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Potrzeba uwolnienia od cierpienia w życiu odwiodła wyznawców od Kościoła i 

pokierowała w stronę indyjskiej filozofii, której odwiecznym celem jest wyzwolenie. „W 

Indiach poznanie metafizyczne ma zawsze cel zbawczy, toteż poszukuje się i ceni 

wyłącznie poznanie metafizyczne, tzn. wiedzę o rzeczywistości najwyższej […]. W 

rzeczy samej właśnie dzięki poznaniu człowiek, wyswobadzając się z iluzji świata 

zjawisk, dostępuje przebudzenia”80. W dotarciu do absolutu pomagają Życie i Kosmos, 

które służą szlifowaniu Duszy, aby człowiek mógł zaznać wiecznej wolności, mukti. 

Cierpieniu przypisuje się tu rolę zbawienną, gdyż, jak pisze Paramhans Yogananda: „Bez 

cierpienia człowiek rzadko dba, aby przypomnieć sobie, że opuścił swój wieczny dom. 

Ból jest bodźcem, który służy przypomnieniu.”81 W systemie jogi, w przeciwieństwie do 

tradycji chrześcijańskiej, ma wartość dodatnią i stymulującą. Nie prowadzi do bierności 

czy pesymizmu, ponieważ moc odpokutowania grzechu, czy mówiąc językiem filozofii 

jogi, spalenia karmy, przypisuje się człowiekowi. To on dzięki różnorodnym praktykom 

może doświadczyć wyższej rzeczywistości, co buduje i umacnia jego wiarę, dzięki czemu 

absolutne złączenie z Bogiem staje się możliwe. Wiara wypływająca z przeżyć 

duchowych ma siłę wyzwalającą od ego, ponieważ pozwala dotknąć tego, co boskie w 

człowieku. Im jest głębsza, tym większą zyskuje człowiek wolność82 i stapia się z 

Nieskończonością. Przeszkodą stojącą na drodze do unii z Atmą jest według riszich83 

przekonanie człowieka o tym, że jest zniewolony i powinien się wyzwolić, gdy w istocie 

Dusza zamieszkująca serce człowieka jest odwiecznie autonomiczna. W chrześcijaństwie 

więzami krepującymi przed uświadomieniem sobie tego jest mit pierworodnego grzechu i 

utraconego Raju. Katarzyna przyznaje:

80 Mircea Eliade, Patańdżali i Joga, dz. cyt., s. 24. 
81Paramahamsa Jogananda, Autobiografia jogina, tłum. Wojciech Szczepkowski, ALFATON, Opole 2009, s. 
295.
82 Paramahamsa Jogananda, Istota samo urzeczywistnienia, tłum. Katarzyna Przybyś, Rebis, Poznań 2005, s. 99. 
83 Dosłownie „drś” oznaczające „widzieć”, mędrcy widzący „ponad” pozorami, osoby na wpół mityczne, na 
wpół historyczne, którym zostały objawione Wedy.
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„[Dusza – (M.N.)] będąc tutaj jest obarczona różnymi rzeczami, jest ograniczona 

myśleniem chociażby o tym, że nie jest boska.”

Wyraźnym jest więc, że fascynacja grupą Babajiego rodzi się właśnie z chęci odzyskania 

przez członków grupy możliwości złączenia z Bogiem poprzez aktywną postawę w 

wymiarze psychiczno-fizycznym i wypływające z serca człowieka pragnienie poznania 

Duszy, na które to ona odpowiada. Filozofia jogi daje ku temu sposobność umieszczając 

na nowo człowieka w sacrum, z którego został wyłączony. Przyczyn jego oddalenia od 

sfery sakralnej nie należy upatrywać wyłącznie w pogłębiającym się procesie 

sekularyzacji, który jak śmiem twierdzić, jest skutkiem, nie przyczyną zaniku 

mistycznego elementu wiary, ile w sposobie ukształtowania tożsamości człowieka przez 

religię katolicką. Biblijna historia wygnania z Raju budująca kolektywną tożsamość 

Polaków odebrała im szansę absolutnego zespolenia z Bogiem za życia. Co interesujące, 

brak tego ograniczającego mechanizmu w tradycji jogi sprawił, że liczni swami, sadhu i 

święci dostąpili samorealizacji. 

Objawia się to również w sposobie, wielce zresztą ciekawym, interpretacji biblijnego 

grzechu, do której, jak mniemam, bliżej polskim członkom grupy Janglidasa Drzewo 

życia, jak sądzi Śri Jukteswar, symbolizuje system nerwowy ciała człowieka wydający 

liczne owoce w postaci doznań zmysłowych. Wszystkich można próbować poza jednym, 

tym zerwanym z drzewa w „środku ogrodu”, czyli doświadczeniem płci. Wąż pełzający 

po pniu drzewa reprezentuje energię seksualną, która, jeśli skusi Ewę, czyli zrodzi 

uczucie, to pociągając za sobą rozum, Adama. Pierwsze ludzkie ciała wyrażają zatem 

dwoistość natury człowieka, jego umysłową i emocjonalną stronę. Ten sposób rozumienia 

postaci Adama i Ewy jest czynnikiem innowacyjnym wobec doktryny katolickiej, 

uważających ich dosłownie za ludzi obojga płci. W religii chrześcijańskiej grzech rodzi 

napięcie między wolą Boga, który jest ponad człowiekiem, na zewnątrz, a naturą 
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człowieka. Dodatkowo, w postawie skrajnie katolickiej relacji kobiety i mężczyzny 

przypisuje się wymiar występku, owocu zakazanego. W przytoczonej interpretacji 

napięcie ukazuje się w samym człowieku, między jego boską naturą a zwierzęcym 

instynktem. „Rozum i uczucie znajdują się w niebie wspólnej radości, dopóki ludzki 

umysł nie zostanie przechytrzony przez wijącą się energię ludzkich skłonności84”. 

Zatracenie stanu boskiej harmonii jest konsekwencją przebudzenia w nim zwierzęcych 

instynktów, nadużywania uczucia i rozumu, rozpoczęcia zwierzęcego sposobu 

rozmnażania się, ale nie efektem postępowania niezgodnie z nadanym z góry, boskim 

prawem. 

Jak stwierdza Śri Jukteswar: „osobistym obowiązkiem każdego człowieka jest 

przywrócenie dwoistej natury swych pierwszych rodziców do stanu jednolitej harmonii, 

czyli Edenu”85. Samourzeczywistnienie, czyli zespolenie z Atmą, leży zatem, co 

potwierdza Janglidas, w rękach samych  wyznawców, którzy, będąc, tak jak ich mistrz, 

wyłącznie fizycznym przejawem Jaźni, powinni zwrócić się do wewnątrz. Mistrz nie jest 

jednak tak rygorystyczny w sprawach współżycia jak cytowany Jogin. Dopuszcza je, 

dodając, że powinno się odbywać między stałymi partnerami. Całkowitą 

wstrzemięźliwość wprowadza wyłącznie wśród swoich uczniów i, co dla wszystkich 

oczywiste, na czas pobytu wyznawców w ashramie. Jakkolwiek, z wywiadów, jakie udało 

mi się przeprowadzić wynika, że zdecydowana część kobiet ( nasze bliskie relacje 

pozwoliły swobodnie rozmawiać na tak intymne tematy, których przeważnie nie 

poruszałam w wywiadach z mężczyznami) albo jest w życiu sama, albo trwa w białym 

małżeństwie. Wiele z nich za najbardziej wartościowe uważa małżeństwa duchowe:

„Są takie relacje, które wzmacniają, ale to są te duchowe małżeństwa i wtedy, kiedy 

mistrz duchowy, prawdziwy mistrz to aranżuje […] on dobiera taką parę, która 

84Paramahamsa Jogananda, Autobiografia jogina, dz. cyt., s. 191.
85Tamże, s. 192.
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nawzajem się wspiera i oni idą do Boga, bo taki jest sens życia, a nie uprawiają chuć.” 

[Urszula]

Janglidas co prawda kojarzy pary wyłącznie wśród swoich hinduskich wyznawców, 

chociaż, jak wspomniałam, opisując jego kontakt z Polakami, zdarza się, że nie udziela 

pewnym parom błogosławieństwa. Jak się zresztą powszechnie dzieje, kwestia relacji 

damsko-męskich jest w trakcie przebywania w ashramie całkowicie pomijana.

Celem ułatwienia koncentracji wycisza się zmysły, czemu ma służyć noszenie luźnych 

ubrań odwracających uwagę od płci, jak i proste jedzenie. Wszystko po to, aby skierować 

uwagę wyznawców do wnętrza. Babaji stwierdza: „Kiedy myśli i działania zaczynasz 

kierować do wewnątrz, rodzi się w tobie nowa świadomość”86. W systemie jogi poznanie 

Boga opiera się na doświadczeniu intuicyjnym, które w religijności polskiej pełni rolę 

drugorzędną87. Podczas gdy społeczeństwo polskie, jako pluralistyczne, docenia bardziej 

„owoce” niż „korzenie” wiary, Kościół w dalszej mierze utrzymuje „orientację na 

tradycję” cytując Williama James’a88. Odmienne ukierunkowanie stanowi barierę na 

drodze nawiązania głębszego dialogu i pokazuje, że religia katolicka w dużej mierze nie 

służy już celom współczesnego człowieka. Filozofia jogi zapewnia mu wolność myśli, a 

nie podporządkowuje formułom, doktrynom czy dogmatom. W religii wierny nie ma 

przestrzeni na własne przemyślenia i poszukiwania, które wykraczają poza obowiązujący 

zbiór zasad. Miejsce na to znajduje duchowość, w której wiara nie jest z góry przyjęta, ale 

tworzy się i rozwija w bezpośrednim doświadczeniu. 

86Cytat pochodzi z filmu „Atma – the almighty Soul”.
87Nauki Ojców Pustyni miały zabarwienie mistyczne, ale, jak mniemam, pozostają nieodkryte przez większość 
Polaków wyznania katolickiego. 
88 Władysław Piwowarski, Religijność narodu a religijność dnia codziennego, w: Religijność społeczeństwa 
polskiego lat 80-tych, pod red. Mirosławy Grabowskiej i Tadeusza Szawiela, Wydział Filozofii i Socjologii UW, 
Warszawa 2005, s. 196.
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9.1.Niebezpieczeństwa na drodze rozwoju duchowego

Uczynienie wiary faktycznie indywidualną kwestią człowieka, przyznanie mu 

wolności umysłowej i przekonanie o prawdziwości drogi, jaką podąża, jest tym, co 

wyznawców pociąga najbardziej. Trudno, jak przyznaje Janglidas, po tak niepewnym 

gruncie poruszać się samemu, kiedy poszukującego nie obowiązują już żadne prawa, 

normy czy wartości świata, z którego zrezygnował. To niebezpieczeństwo, o którym 

mowa, właściwe dla bytów liminalnych, podróżujących, eliminuje się poprzez 

posłuszeństwo Mistrzowi. Jak przyznaje Om Gurudev: „To czas, gdy potrzebujesz 

Przewodnika – Guru, który prowadzi ci i ochrania. Dzięki niemu wiesz, że jesteś na 

właściwej ścieżce do samopoznania”. Wyznawcy nie przebywają z Mistrzem na stałe, 

przyjeżdżając do niego do ashramu przeciętnie dwa razy do roku na okres od miesiąca do 

trzech, ale, jak zapewnia większość z nich, utrzymują z nim nieustający kontakt, dzięki 

czemu w każdej niepewnej dla nich sytuacji mogą liczyć na jego wskazówki:

„… w medytacji wystarczy w trudnych chwilach, czy w momencie rozkojarzenia, 

odwołać się chociaż raz do Vishwatmaka czy Babajiego, i od razu przychodzi pomoc, 

następuje wyciszenie, przychodzi skupienie. Tak wiec tak, on prowadzi cały czas.” 

[Paweł]

Zaznaczmy, że wyznawcy czyniąc Om Gurudeva symbolem ich Duszy, mają 

świadomość, że to ona, jest źródłem wszelkiej mocy. Zwracają się tudzież do niego, lub 

do niej bezpośrednio, choć nowicjusze, niedowierzając zwykle swojej intuicji, wolą 

werbalnie komunikować się z Om Gurudevem. O mentalnym połączeniu z nim mówią 

głównie osoby dłużej zajmujące się duchowością. Ta zależność sygnalizuje dość ciekawą 

kwestię, a mianowicie brak duchowej praktyki w polskiej religijności. Powodem tej 

sytuacji jest zarówno ograniczenie wierzeniami religijnymi narzucającymi człowiekowi 

kształt doświadczeń duchowych, jak i nadmierne zorientowanie na zewnątrz. 

Wyznawcom decydującym się poszukiwać wstępnie towarzyszą brak wiary, strach i 
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niepewność. Ich odczucia rodzą się z, głoszonego przez Kościół i silnie zakorzenionego w 

zbiorowej świadomości, poglądu, o chrześcijaństwie, jako jedynej, prawdziwej drodze do 

Boga.  Rezultatem owego przekonania jest uznanie wszelkich innych za kłamliwe i 

grzeszne. Konsekwencją wpajanego przeświadczenia jest odebranie wiernym wolności 

myślenia o Bogu i doświadczania go, stąd w wyznawcach Janglidasa początkowe 

poczucie zdezorientowania, czy zagubienia duchowego. Beata, sama praktykując od 

dłuższego czasu, opisuje, jakie trudności z przełamaniem zwątpienia mają osoby dopiero 

wchodzące na drogę duchową:

„ Ja przez pewien czas przestałam organizować medytacje grupowe, […] do mojego 

wyjazdu nie robiłam tego, no to strasznie tak ludzie miauczeli, że[…] nie wiedza, nie 

wychodzi im, sami nie mają pojęcia, co robić i czy robią właściwie.”

 Nauka Mistrza koncentruje się na przełamaniu tych schematów poprzez uczynienie ich 

odczuć wewnętrznych, w myśl filozofii jogi, źródłem poznania religijnego. Jak stwierdza 

jeden z jego wyznawców: „Odpowiedź Om Gurudeva na wszelkie pytania tzw. Duchowe, 

a także na te, dotyczące po prostu życia, zawsze i niezmiennie brzmi: Medytuj89. Szerzony 

indywidualizm skutkuje zmianą charakteru wiary, która z intelektualnej przekształca się w 

emocjonalną. W konsekwencji przyjęcia takiej postawy prawda ulega subiektywizacji:

„Przyjedzie tysiąc osób i każda powie ci o innych doświadczeniach […]. Dlatego nie 
ma co słuchać innych, bo każdy ma swoją historię, każdy ma swój proces. Trzeba 
słuchać wyłącznie siebie i to właśnie jest to, czego uczy nas Babaji: Nie słuchaj 
rodziny, innych, ani nawet mnie, słuchaj siebie, swojej Duszy. Medytuj dużo, utrzymuj 
wysoki poziom energetyczny i podążaj za swoją intuicją.” [Magdalena]

Jej słowa potwierdza Elżbieta, która uważa, że najważniejsza na drodze rozwoju 

duchowego jest pewność łaski, manifestują się jako moc magiczna: „Self-confidence, o to 

chodzi, że tylko ty możesz sobie pomóc”. Owo nastawienie nie jest jednak wyrazem 

bałwochwalczej pychy, gdyż wyznawcy nieustannie pamiętają, co ujawnia się w języku, 
89Mariusz Piotrowski, Nauki milczącego Mistrza, 2005,
< http://www.jantra.com.pl/pliki/artykuly/art03.html>.
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że wszelkie dobrodziejstwa, jakie otrzymują, pochodzą od Atmy i są przez nią darowane. 

Całkowite oddanie się jej i zaufanie prowadzi do przyjęcia antyracjonalnej postawy, 

charakterystycznej dla religii, w których głosi się koncepcję ponadświatowego Boga. Owo 

bezwarunkowe zawierzenie dominowało zwłaszcza we wczesnym chrześcijaństwie. 

„Według wiary waszej niech wam się stanie”90 – mówił Jezus. Także poznanie mistyczne 

będące celem filozofii indyjskiej, wymaga wpierw przekonania jogina o swojej 

pierwotnej, boskiej naturze i drzemiącej w nim ponadludzkiej mocy. To zaufanie, wspólne 

dla obydwu tradycji, ma natomiast w każdej przypisany inny kontekst. W chrześcijaństwie 

łaska pochodząca z zewnątrz, od osobowego Boga, spływa na wiernego. Jak twierdzi M. 

Weber: „Religijność wiary zakłada zawsze osobowego Boga, pośrednika, proroka, na 

rzecz których w jakimś momencie rezygnuje się z własnego poczucia sprawiedliwości i z 

własnego poznania”91. Tymczasem, według szkoły jogi zbawienie jest wypracowane i 

zależne od „potęgi woli i osobistych mocy ascetyka”92. Jak można mniemać wyznawcy 

Janglidasa, w miarę praktykowania przechodzą od postawy typowej dla religii katolickiej, 

do tej właściwej dla myśli indyjskiej. Z początku chrześcijańska koncepcja człowieka, 

według której kontakt ze Stwórcą zawdzięcza się obecności pośrednika w osobie 

Chrystusa, jest na tyle w nich zakorzeniona, że próbują ją realizować na odmiennym 

gruncie religijnym. Większość z nich rolę łącznika między dwoma światami nadaje 

Mistrzowi. Momentem przełamania tego światopoglądu jest akt zanegowania Om 

Gurudeva, jako wyroczni w kwestiach duchowych. Świadczy o tym wypowiedź 

Agnieszki:

„Jeśli my się mamy rozwijać to trzeba dotrzeć też poza Babajiego, tak jak on mówi: 

korzystać z siebie, swoich możliwości i tego, co przychodzi, co czujesz, co jest zgodne 

z twoją intencją.”

90Mt 9, 29
91 Max Weber, Szkice z socjologii religii, KiW, Warszawa 1995, s. 251. 
92 Mircea Eliade, Patańdżali i Joga, dz. cyt., s. 75.
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Rezultatem tej przemiany jest wyswobodzenie wyznawców spod władzy wszelkich 

autorytetów religijnych i etycznych, co skutkuje jeszcze silniejszym zwróceniem ku sobie, 

osobistej wiedzy i własnej moralności. Obietnica całkowitej wolności, ku jakiej prowadzi 

wyznawców Om Gurudev, jest kierowana do wszystkich, bez znaczenia na ich status 

społeczny, materialny, pochodzenie, czy rasę. Mistrz wynosi ludzi ponad wymiar 

materialny i w tym aspekcie jego nauka przypomina misję chrześcijańską.  Jednakowo 

idzie krok dalej, bo uwalnia ich od religii – form, dogmatów, doktryn. Nie jest to proces 

błyskawiczny, raczej bardzo powolny, ale nieunikniony, w którym stopniowo Janglidas 

przyzwyczaja wyznawców do poszukiwania wewnątrz siebie. Dla Grażyny momentem, w 

którym zrozumiała, że na drodze wyzwolenia musi odrzucić zwątpienie i zawierzyć samej 

sobie, była choroba Mistrza w styczniu 2010 roku:

„… on nam się pokazał w tym najtrudniejszym stanie, tym najgorszym […] ja 

myślałam, że on odejdzie, że go następnego dnia nie będzie i pomyślałam sobie, ale 

człowiek po prostu potrafi sobie zafiksować w mózgu, że ktoś ci pomoże. To była 

lekcja dla mnie, dla wszystkich ludzi – ty patrz na siebie, bo ja mogę odejść, natomiast 

ty będziesz, i musisz liczyć się z tym, że mnie kiedyś nie będzie. To był szok dla mnie 

ogromny i takie objawienie. 

J: Jak uważasz czemu Babaji zdecydował się wam pokazać w takim stanie?

No dla nas, żeby nas wzmocnić i żebyśmy dokładnie widzieli i nie wisieli na nim, że 

jak problem to Babaji, że jak cokolwiek to Babaji.”

Przyznaje to Krzysztof: „Janglidas Maharaj nie lubi, gdy mu się zadaje zbyt wiele pytań. 

Musisz sam szukać na nie odpowiedzi”93. Konieczność zwrócenia się ku wnętrzu wyraża 

Mistrz: „Pierwszym etapem samorealizacji jest świadomość duszy, jednak chcąc zbliżyć 

się do niej musisz poznać wpierw samego siebie. Gdy masz już świadomość siebie, 

93 Tadeusz Sobolewski, Guru w moim pokoju. Milczący Święty – Omgurudev Janglidas Maharaj. „Gazeta 
Wyborcza”, 20.02.2005,
 http://wyborcza.pl/1,75480,2562295.html.

85

http://wyborcza.pl/1,75480,2562295.html


zaczynasz odkrywać duszę”. Ukierunkowanie do wewnątrz jest zatem pierwszą zasadą na 

drodze rozwoju duchowego. 

Wraz z decyzją obrania tego kierunku, to wyznawcy zgodnie ze swoim sumieniem 

decydują o tym, co należy, podążając za swoją „intuicją”, czy „sercem”, jak mówią. 

Zasada Miłości wszystkich i wszystkiego, która jest nadrzędną w przesłaniu Janglidasa, to 

wszak esencja nauk Chrystusa. Widać zatem, że wrażliwość i moralność poszukujących 

ma swoje korzenie w tradycji katolickiej, w której wyrośli. Om Gurudev wielokrotnie 

zresztą pochwalał ich związek z myślą chrześcijańską mówiąc: „Jezus Chrystus też 

przekazał wiadomość od Boga. I żył zgodnie z tym przesłaniem, przedstawiał ludziom 

swoje własne doświadczenie. Mówił: ja jestem drogą. Więc idź za Nim. […] niech was 

błogosławi nauka i przesłanie Jezusa”94. Jednakowo należy zaznaczyć, że Janglidas nie 

postrzega go, jako Syna Bożego, ale oświeconego proroka i przyrównuje do tych, 

czczonych w innych religiach: „ Jezus, Budda, Mahomet, Kriszna, Zaratustra, i wielu 

Świętych w historii tego świata osiągnęło samorealizację dzięki nieustannej medytacji, 

stając się jednym z Atmą”95. Także wyznawcy podzielają perspektywę Mistrza, który 

głosi, że każdy człowiek, tak jak Chrystus, może zjednoczyć się z Bogiem. Dochodzi tu 

do odbóstwienia osoby Mesjasza, który, owszem, jest zanurzony w Bogu, ale nie jest 

jedyną do niego drogą. Uświęceniu natomiast podlega człowiek. Nie w swoim cielesnym, 

świadomym wymiarze, lecz boskim, będąc esencją Boga zamieszkującą ciało. Nowa 

perspektywa daje wyznawcom szansę doświadczenia jedności z Absolutem, jakiej 

doznawał Jezus, a która do tej pory była im niedostępna. Om Gurudev stwierdza: „Święci 

i mistycy stają się nieśmiertelni poprzez głęboką medytację i każdy z nas może również 

94 Andrzej Lisiak, Donata Trapkowska, Milczący Mistrz. Przesłanie i rozmowa z Babadżi Dżanglidasem 
Maharaj, 09.09.2003,
 < http://omgurudev.prv.pl>.
95 Cytat pochodzi z ulotki z przesłaniem duchowym i znaczeniem Guru-mantry, rozdawanej wyznawcom przez 
Janglidasa.
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stać się nieśmiertelny dzięki tej drodze”96. Wyznawcy zatem nie odwracają się od 

zawartych w Piśmie Świętym nauk Chrystusa, które reinterpretują w duchu mistycznym, 

ale od religii przez niego założonej.  Mamy tu więc do czynienia z protestem w pełnym 

wymiarze tego słowa, wobec doktryny, kultu, istoty struktur organizacyjnych Kościoła i 

kierunku jego rozwoju.   

Ideę miłości adepci łączą z prawem karmy, o którym naucza filozofia jogi. Opiera się 

ono na przeświadczeniu, że każdej myśli i uczynkowi odpowiada reakcja kosmiczna, 

bowiem one, tak, jak i cały wszechświat, są energią. Świadomość towarzysząca działaniu 

skutkuje osobistymi konsekwencjami. Karma znosi koncepcję sprawiedliwego Boga, 

który wymierza karę. Uznaje, że człowiek nie podlega prawu bożemu, ale prawu 

Kosmosu, sprowadzając sam na siebie skutki wszelkich działań. Rezultatem tego 

myślenia jest zwrócenie się wyznawców ku swojemu wnętrzu, i tam, nie na zewnątrz, 

szukanie przyczyn nieszczęść, jakie spotykają ich w życiu. W ujęciu hinduskim prawo jest 

jedno, ma wspólne źródło, które płynie z przekazów oświeconych mistrzów. Zmienia się 

natomiast sądzący, którym nie jest Bóg osobowy, a sam wyznawca doświadczający 

owoców swoich działań. W momencie, gdy przestaje podlegać prawu zewnętrznemu, a 

zdaje się na to, które przenika go, tak jak i cały wszechświat, zupełnie inaczej rozpatruje 

kwestię zbawienia. Nie podlega dłużej łasce bożej, tylko własnej woli, która 

zharmonizowana z energią atmiczną, ma nieograniczoną moc97. Dzięki praktyce medytacji 

sam kształtuje rzeczywistość, w której żyje. Jego bezpośredni kontakt z Duszą, czyni 

pośrednictwo księży, naznaczonych boską mocą odpuszczania grzechów, zupełnie 

zbędnym.  

96 Andrzej Lisiak, Donata Trapkowska, Milczący Mistrz. Przesłanie i rozmowa z Babadżi Dżanglidasem 
Maharaj, 09.09.2003,
 < http://omgurudev.prv.pl>.
97 Paramahamsa Jogananda, Istota samo urzeczywistnienia, dz. cyt., s. 65.
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Aby nie zaplątać się jeszcze mocniej w splot karmiczny, należy praktykować 

medytację. Mimo, że ma wymiar uniwersalny i obecna jest w niemalże każdej religii, to w 

duchowości indyjskiej zajmuje najważniejsze miejsce. W rzeczywistości wszystkie szkoły 

jogi uczyniły ją jednym z podstawowych ćwiczeń na ścieżce duchowej. Etymologicznie 

słowo pochodzi od łacińskiego meditari, lub meditatio. Pierwsze oznacza „pozostawać w 

centrum”, drugie „rozważanie”, „refleksja”. Medytacja nie jest równoznaczna z 

myśleniem o Duszy, ale polega na bez wysiłkowym trwaniu w niej, możliwym wyłącznie 

po oderwaniu uwagi od ciała i umysłu oraz skierowaniu jej do wewnątrz. W celu 

wyciszenia umysłu niezbędnym jest skupienie na jednym przedmiocie, czyli ekagrata. 

Om Gurudev zaleca, aby koncentrować się na czakrze serca, czyli punkcie znajdującym 

się w centrum klatki piersiowej. Rezultatem tego działania jest zapanowanie nad 

świadomością oraz umiejętność przerywania strumienia psycho-mentalnego 

wypływającego z podświadomości. Dzięki temu adept zyskuje wolną wolę, jakiej nie 

posiada przeciętny człowiek, bowiem: „aktywność zmysłów i nieświadomość bezustannie 

wprowadzają do (jego – M.N.) świadomości przedmioty, które ją dominują i modyfikują. 

[…] przez większość czasu nie myśli w ścisłym sensie tego słowa, lecz pozwala się 

myśleć przez przedmioty”98. Poprzez ekagratę wyznawca odmawia podporządkowania się 

tej podstawowej skłonności, tym samym zyskując wyciszenie i głębszą uważność. Szkołą 

jogi wyodrębnia techniki dyscyplinujące oddech, ale Om Gurudev wskazuje, aby uspokoił 

się w sposób naturalny, bez jego rytmizacji. Wystarczy skierować na niego koncentrację, 

a sam ulegnie spowolnieniu. Dzięki zwiększeniu do maksimum przerwy między wdechem 

i wydechem, zachodzi integracja świadomości, czyli szansa przytomnego wchodzenia we 

wszystkie stany świadomości, co nie jest dostępne niepraktykującym. Psychologia 

indyjska wyróżnia ich cztery – dzienny, snu z marzeniami, snu bez marzeń i 

kataleptyczny, każdemu z nich przyporządkowując określony rytm oddychania. Poprzez 
98 Mircea Eliade, Patańdżali i Joga, dz. cyt., s. 55.
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jego spowolnienie zyskuje się szansę zachowania ciągłej przytomności przy 

przechodzeniu od jednego do drugiego stanu. Co najważniejsze, dotarcie na głębokie 

poziomy psychiki służą zrozumieniu jej, w celu wyzwolenia spod jej dominacji. 

Uwolnienie może nastąpić właśnie w chwili pomiędzy wdechem i wydechem.  Jan opisuje 

swoje doświadczenia mówiąc: 

„W medytacji zatrzymujesz się, pusty umysł. Wchodzisz w stan, gdzie nie ma nic. To 

jest bardzo fajny punkt między snem a jawą, dlatego przy medytacji nie wpadasz w 

sen, a możesz wpaść w stan, gdzie zapominasz, że ten świat istnieje, ale nie wpadasz w 

świat snu, tylko jesteś świadoma tego […]. To jest stan, o tym mówił Sai Baba, że 

między jawą, a snem jest punkt, w którym dowiesz się, kim jesteś. To jest ten punkt, o 

którym ja mówię. Obserwuj kliknięcie zegara. Między jednym tykiem a drugim, jak się 

nauczysz być między jednym a drugim, dowiesz się, kim jesteś. Stan oświecenia.”

Mistrz wyjaśnia, że: „w trakcie wdechu przyjmujemy serce zewnętrzne, następnie, gdy 

wydychamy – doświadczamy serca wewnętrznego. Pomiędzy wdechem i wydechem jest 

taka chwila, taka przestrzeń, w której otwiera się serce duchowe, jest tworzony tron dla 

Boga. Im większa jest ta przestrzeń, tym większa jest w nas obecność Boga. Jest to 

doświadczenie duchowe, dotknięcie Boga”99. Istotne jest, aby nie kierować oddechem, nie 

być sprawcą, tylko poddać się mu, czyli przestać istnieć jako „ja”. Wyłącznie w takiej 

chwili, pod nieobecność ego, możliwe jest sprowadzenie do świadomości boskiego 

wymiaru. 

Opisywana praktyka, w równej mierze, co intonacja mantry, służy przyswojeniu 

kontemplowanej rzeczywistości. W momencie wejścia w stan dhajany100, czyli medytacji 

jogicznej, zanikają wszelkie różnice, nie ma podmiotu, ani przedmiotu medytacji, z 

którym adept by się identyfikował. Jogasutry wyróżniają ją, jako jeden z trzech ostatnich 
99Andrzej Lisiak, Donata Trapkowska, Milczący Mistrz. Przesłanie i rozmowa z Babadżi Dżanglidasem 
Maharaj, 09.09.2003,
 < http://omgurudev.prv.pl>.
100 Termin oznaczający stały wysiłek mentalny w celu przyswojenia obiektu kontemplacji, stan w którym zanika 
wszelka różnica pomiędzy przedmiotem, a podmiotem medytacji.
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etapów techniki jogicznej, obok koncentracji i stazy. Ćwiczenia te, z racji podobieństwa i 

płynności, z jaką medytujący przechodzi od jednego, do drugiego działania, nazwane są 

samjamą czyli potrójną drogą. Jak zauważa Eliade: „Te ćwiczenia duchowe możliwe są 

jedynie jako zakończenie odpowiednio długiego praktykowania wszystkich innych 

ćwiczeń fizjologicznych, gdy jogin zapanował już absolutnie nad swym ciałem, 

podświadomością i strumieniem psycho-mentalnym”101. W rzeczywistości wyznawcy Om 

Gurudeva, mimo, że do Mistrza trafili różnorakimi drogami, to wspólna im wszystkim jest 

długa praktyka duchowa. Swoją wiedzę czerpali zarówno z Ksiąg Świętych, autobiografii 

i biografii różnorakich autorytetów, nauk „mężów bożych” wywodzących się z różnych 

tradycji religijnych, czy propagujących odmienne systemy filozoficzne, a także własnych 

doświadczeń, które w sposób bezpośredni ich ukształtowały. Ścieżka, jaką szli w 

odpowiedni sposób przygotowała ich do najwyższego etapy rozwoju, czyli medytacji 

jogicznej: 

„No ale wiesz, ja jednak przed przyjazdem tutaj, to ja jednak ćwiczyłam. Jestem 

zaangażowana w jogę, powiedzmy od piętnastu lat prawda, ja totalnie dużo się 

naczytałam książek o jodze, o joginach, zawsze to dla mnie było bardzo interesujące 

wiesz […]. Dużo sobie nad tym rozmyślałam, to było na zasadzie powiedzmy bycia w 

domu, czytania książek i uczenia jogi w szkole.” [Agnieszka]

 Na tym poziomie, skupienie na „lotosie serca” nie służy wyłącznie powstrzymaniu 

strumienia psycho-mentalnego, ale zrozumieniu tego, co się wyobraża. Utrzymując w 

sercu wyobrażenie Atmy adept jest w stanie przyswoić Jej istotę. Jest to zgodne z wiedzą 

zawartą w Jogasutrze, według której praktyka samjamy na określonej czakrze przynosi 

zyskanie specyficznych mocy. Skupienie na sercu jest według Patańdżalego właśnie drogą 

poznania Duszy. Aby jej doświadczyć należy jej nadać konkretną formę. Dzięki temu 

staje się Ona uchwytny dla umysłu, więc przybliżona człowiekowi. „Taką fizyczną 

101 Mircea Eliade, Patańdżali i Joga, dz. cyt., s. 70.
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manifestacją Atmy jest Ten, kto zawsze pozostaje pogrążony w niej. Ciągła manifestacja 

tej formy w sercu doprowadzi do samorealizacji”. Kontemplacja danego przedmiotu jest 

obrzędem zawłaszczania boskiej mocy zawartej w wyobrażanym symbolu. Mistrz 

proponuje, aby był nim Vishwatmak, jednak większość jego polskich wyznawców ucieka 

od nadawania Bogu jakiegokolwiek kształtu, lecz utrzymuje w świadomości pojęcie Jaźni, 

jako wszechobecnej, stwórczej, najwyższej rzeczywistości, którą to koncepcję 

Paraatmana czerpie z tradycji „upaniszadowej”. Zjednoczenie z nim staje się faktyczne, 

gdy wyznawca wchodzi w świadomość Atmy, tej cząstki wielkości, która przepełnia serce 

człowieka. 

Wyznawcy w czasie medytacji całą swoją postawą dążą do zatarcia kondycji ludzkiej, co 

ma ich przybliżyć do boskiego wymiaru. Ta negacja natury człowieka odbywa się na 

różnych płaszczyznach. Nieruchome trwanie w asanie, zatrzymanie potoku myśli i 

wstrzymanie oddechu mają na celu przemieszczenie się na płaszczyznę nadludzką. Jest to 

możliwe wyłącznie dzięki wiedzy, jaką posiadają wyznawcy, a która zostaje im objawiona 

przez Mistrza w jego przesłaniu duchowym. Moc magiczna, jaką przesiąknięte są jego 

słowa, jest przez nich przyswajana w momencie praktyki, kiedy to świadomie otwierają 

się na sacrum. Medytację należy więc postrzegać jako instrument służący realizacji słowa 

przekazanego przez oświeconego Guru Janglidasa. Często, głównie podczas spotkań 

indywidualnych z członkami polskiej grupy, przed medytacją, lub w trakcie jej trwania, 

powiernik Mistrza włącza polskie nagranie Divine Dictum, albo, jak miało to miejsce na 

obozie medytacyjnym w Shahapur w lutym 2011 roku, film z bardziej rozbudowaną 

wersją przesłania. W poniższej pracy cytowałam już poszczególne fragmenty przesłania, 

ale dla głębszego zrozumienia jego sensu przez czytelników, postanowiłam przywołać je 

tu w całości: 
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„Jedyną prawdziwą rzeczywistością wszechświata jest rzeczywistość Atmy, zwanej też 

Boską Duszą, Jaźnią, Kosmiczną Energią, Uniwersalną Świadomością lub Bogiem. 

Wszystko inne przemija. Niezliczone zmiany zachodzą w naturze, ale Atma pozostaje 

niezmienna. Nie ma początku, ani końca. Jest nieśmiertelna. Kochaj ja i czcij. 

Kontemplacja i medytacja Atmy, nawet przed krótką chwilę, może doprowadzić do 

doświadczenia, że my i Atma to jedno. Czcząc Atmę, czcisz tym samym wszelkich 

bogów. Atma jest obecna w każdym z nas, w naszych sercach. Najprostsza drogą do 

doświadczenia Atmy jest medytacja w Jaźni. Nie szukaj Jaźni na zewnątrz, po prostu 

medytuj pogrążony w niej, aby doświadczyć stanu Boskości. Atma nie ma kształtu, ani 

jakichkolwiek właściwości fizycznych. Jednak, żeby jej doświadczyć, koniecznym jest, 

aby zamanifestowała się w konkretnej formie. Taką fizyczna manifestacja Atmy jest 

Ten, kto zawsze pozostaje pogrążony w niej. Ciągła manifestacja tej formy w sercu 

doprowadzi do samorealizacji. Atma jest wszechmocna, wszechobecna, 

wszechwiedząca. Nie przynależy do żadnego konkretnego kraju, filozofii życiowej czy 

religii. Każdy człowiek może osiągnąć samorealizacje poprzez medytacje Atmy. Jezus, 

Budda, Mahomet, Kriszna, Zaratustra, i wielu Świętych w historii świata osiągnęło 

samorealizację dzięki nieustannej medytacji, stając się jednym z Atmą.”102

Wypowiadane słowa stają się silnym bodźcem do określonego działania i środkiem 

„schwytania rzeczywistości”, którą przybliżają. Oczywiście warunkiem zasadniczym i 

uruchamiającym cały proces, jest wiara wyznawców w istnienie rzeczywistości sacrum. 

Dzięki odpowiedniej postawie umysłowej to, co słyszane, kształtuje umysł człowieka, a 

poprzez niego, otaczającą go rzeczywistość, nadając jego istnieniu wymiar sakralny: 

„Gdy medytujesz, zagłębiasz się w siebie pojawia się ta szersza perspektywa. 

Wychodzisz poza to, czym sądziłeś przez całe życie, że jesteś, wychodzisz poza ciało, 

z którym się do tej pory utożsamiałeś, poza emocje, które są w tobie, poza myśli, które 

są w tobie. I widzisz, że to, na czym opierałeś swój świat nie jest tobą, nie należy do 

twojej prawdziwej natury.

J: A jaka jest prawdziwa natura?

102 Cytat z ulotki z przesłaniem duchowym i znaczeniem Guru-mantry, rozdawanej wyznawcom przez 
Janglidasa.
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Boska. Wszyscy jesteśmy Bogiem, jesteśmy niekończącą się, wszechogarniającą 

miłością, światłem. Tym jest dla mnie Bóg, Dusza, jednym i tym samym. Tym jest 

Babaji i właśnie to nam przekazuje  (podkreślenie – M.N.).” [Weronika]

O przeobrażającej sile, jaką niesie ze sobą medytacja przekonany jest Om Gurudev, który 

utrzymuje, że jest ona „najszybszą autostradą do Boga”. W rzeczy samej, jej ostatecznym 

celem jest realizacja Najwyższej Jaźni w sobie, samoubóstwienie, w jaki to sposób 

rozumiem pojęcie użyte przez Maxa Weber’a103. Dążenie do osiągnięcia tego stanu jest 

prawdopodobne wyłącznie wtedy, gdy Bóg nie jest wyniesiony ponad wszelkie 

stworzenie, co ma miejsce na przykład w chrześcijaństwie. Tym samym okazuje się, że 

medytacja jogiczna w swojej istocie zasadniczo różni się od tej, proponowanej przez 

Kościół i Benedyktynów. Tradycja kontemplacyjna, jaką oni wskrzeszają, nie jest w 

polskiej religijności powszechnie znana, głównie dlatego, że nie wspomina się o niej na 

seminariach duchowych i nie zapoznaje z nią księży. Dotychczas była wyłącznie 

elementem życia monastycznego, ale, jak przyznają otwarcie Benedyktyni, 

zaobserwowana przez nich liczba osób odwracających się od Kościoła w poszukiwaniu 

praktyk wewnętrznych, stanowiła impuls do zapoznania z nią wiernych. Medytacja 

chrześcijańska jest odpowiedzią na potrzeby tych ludzi, dla których dotychczasowy, 

intelektualny wymiar modlitwy, jest niewystarczający. Jej odrodzenie wyraża potrzebę 

chwili, ale źródła, z których się wywodzi sięgają IV i V wieku n.e., kiedy została 

rozwinęta przez Ojców Pustyni. Do poszukiwania chrześcijańskich korzeni duchowych 

ćwiczeń w znaczny sposób przyczynił się dialog międzyreligijny, dzięki któremu Kościół 

zapoznał się dokładniej z praktyką medytacji. Wpływ, jaki tradycja Wschodu wywarła na 

kształt modlitwy czystej jest wyraźnie zauważalny. Dotyczy zarówno wskazówek natury 

technicznej, jak i ostatecznego celu, jaki jej przyświeca, czyli całkowitego zjednoczenia z 

103 Nie utożsamiam „samoubóstwienia” (w używanym przeze mnie znaczeniu) z „inkarnacją” Boga w 
człowieku, bowiem o ile wielu świętych zostało oświeconych i zjednoczyło się z Absolutem, o tyle nie wszyscy 
urodzili się istotami boskimi. 
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Bogiem. Droga, jaką się do niego dociera różni się już jednak zasadniczo. W momencie, 

gdy w kontakcie człowieka z Bogiem pośredniczy Syn Boży, posiadanie go przestaje być 

osiągalne. Zabiega się o to, by stać się narzędziem w Jego rękach, lub żeby zostać przez 

Niego przepełnionym104. Wyłącznie poprzez obecność Chrystusa dane jest wiernym 

doświadczyć jego Ojca. Jak tłumaczy Laurence Freeman: „Nasza medytacja jest w istocie 

otwarciem naszej świadomości na Jego chwalebną świadomość i przeniesieniem się wraz 

z Nim w jego doświadczenie w Duchu”105. Podstawowym elementem praktyki jest, co 

odnajdujemy w pismach Kasjana, intonowanie w duchu świętego wyrazu (formula) 

symbolizującego Boga. Może to być werset z psalmu, jak zalecane jest w IX i X 

Rozmowie106, imię Jezusa, słowo Abba czy wezwanie Maranatha dosłownie znaczące 

„Przyjdź, Panie”. Utrzymywanie w świadomości Chrystusa jest więc kluczowe dla tego 

typu medytacji. O ile w przypadku tej, praktykowanej w ashramie Om Gurudeva, dąży się 

do uwolnienia umysłu od wszelkich wyobrażeń czy form, aby zatracić ego i zjednoczyć 

się z Praatmanem, czyli bezosobowym, najwyższym bytem, o tyle celem opisywanego 

świętego działania jest złączenie z Bogiem o konkretnej formie, dodajmy, pośrednio, 

przez Chrystusa. Wskazana różnica między przywołanymi metodami duchowymi odnosi 

się więc do zakresu wolności myśli, jaka zostaje przyznana praktykującym. Janglidas 

bowiem stwierdza, że kontemplowany symbol może być dowolny, tym samym nie 

nakłada na swoich wyznawców krępujących więzów, jakimi ogranicza ich religia. 

9.2.Synkretyzm religijny

104 Max Weber, dz. cyt., s. 217. 
105 Laurence Freeman OSB, Praktyka medytacji chrześcijańskiej. Konferencje, rozmowy, świadectwa, Homini, 
Kraków 2004, s. 113. 
106 Pisma Jana Kasjana.
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Otwarte nawiązanie do nauk Chrystusa sprawia, że wyznawcy w przesłaniu Janglidasa 

odnajdują rys chrześcijański. „Niezależnie od ilości technik prezentowanych przez 

różnych nauczycieli, guru itd., taką pochodnią w wybraniu właściwej techniki jest 

podobieństwo do tego, co pokazywał, ofiarował ludziom Jezus Chrystus. Medytacja 

powinna być podobna do tej, jaką pokazywał On w swoich naukach, i to powinno być 

wyznacznikiem tego, czy mistrz, guru, nauczyciel medytacji itd., naucza prawidłowo, że 

to jest prawdziwa droga. Przyjechałem do Polski z przesłaniem Chrystusa, że każdy ma w 

sobie spokój i równowagę i to należy w sobie odkryć. Trzeba tylko poznać i doświadczyć 

swojego serca.” – mówił Mistrz w 2003 roku107. Istotnym jest, że zarówno on, jak i 

Benedyktyni odwołują się do medytacji Jezusowej, jednak, jak zostało dowiedzione, 

każda z religii interpretuje słowa proroka na swój sposób, co decyduje o odmiennym 

charakterze praktyki. Babaji stwierdza: „[…] wielu wybitnych świętych powtarzało to 

samo, łącznie z Chrystusem, żeby medytować […] w swoim wnętrzu, w swoim sercu, w 

swojej duszy, ponieważ to jest droga, dzięki której można osiągnąć jedność atmana z 

paraatmanem i odkryje się miłość”108. Nauki Chrystusa są, jak wyraźnie widać, 

rozpatrywane w odmiennym niż chrześcijański kontekście religijnym, bo w hinduskim. 

Przesłanie Janglidasa ma więc, co charakterystyczne dla nowych grup religijnych, 

zdecydowanie charakter synkretyczny. Łączy nauki Jezusa z praktykami medytacyjnymi, 

podpierając swoje przesłanie na Piśmie Świętym, jak również różnorodnych tekstach 

indyjskich i odwołując do zasad zapisanych zarówno w Dekalogu, jak i jamie109. Naczelną 

ideą Om Gurudeva, jako inkarnacji Jezusa, jest kontynuowanie jego misji i przekonanie 

ludzi, że Bóg zamieszkuje ich serce. Jak mówią słowa jednej z bhajan: „Nie znajdziesz 

Duszy na zewnątrz […] Ona jest tylko w Tobie i wszystko, czego pragnie to być 

107Andrzej Lisiak, Donata Trapkowska, Milczący Mistrz. Przesłanie i rozmowa z Babadżi Dżanglidasem 
Maharaj, 09.09.2003,
 < http://omgurudev.prv.pl>.
108Tamże.
109 Bellur K.S. Iyengar, dz. cyt., s. 228. 
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odnaleziona”. Zmiana, jakiej ulega religia chrześcijańska polega na przeniesieniu 

aktywności religijnej z zewnątrz do wewnątrz, skutkiem czego organizacja kościelna 

przestaje być funkcjonalna.  Jej struktury tracą na znaczeniu, ponieważ według przesłania 

Janglidasa, każdy sam zyskuje bezpośrednią łączność z Atmą. Wyznawana wiara jest 

zatem siłą, która czerpiąc ze źródła religii chrześcijańskiej, zmienia jej tradycyjne oblicze, 

przywracając charakter mistyczny. 

9.3.Wbrew ludzkiej naturze

Filozofia indyjska, jak już zostało powiedziane, czyni ostatecznym celem każdego 

człowieka absolutne wyzwolenie, czy zbawienie, mówiąc słowami Maxa Weber’a. 

„Oprócz tego nic nie zasługuje na poznanie” – czytamy w upaniszadzie Swetaśwatara110. 

Działanie, które nie służy wyswobodzeniu się z iluzji świata jest uznane przez 

wyznawców za bezwartościowe, co oczywiście nie znaczy, że w swoim życiu codziennym 

skupiają się wyłącznie na medytacji. Różni się natomiast ich stosunek do wykonywanych 

czynności, które są postrzegane, jako środek samodoskonalenia. Tęsknota za absolutną 

wolnością determinuje zatem sposób zachowania w życiu, ustanawiając jego celem 

nieustanny rozwój duchowy. Pogłębianie kontaktu z Bogiem możliwe jest wyłącznie 

poprzez odrzucenie tego, co nieboskie. 

W przypadku wyznawców Janglidasa wyraźny sprzeciw wobec poddania się 

„naturalnym” skłonnościom ludzkim, wymogom ciała czy pragnieniom ego objawia się 

podczas ich pobytu w ashramie. Wtedy życie codzienne zostaje całkowicie usunięte, co 

podkreśla dodatkowo izolacja fizyczna wyznawców na ten czas zostawiających rodzinę, 

bliskich, pracę, zawieszających wszelkie relacje i uciekających od powszechnych 

obciążeń. Oderwanie od zainteresowania sprawami „życiowymi” jest pierwszym 

110Mircea Eliade, Patańdżali i Joga, dz. cyt., s. 23.
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warunkiem osiągnięcia kontemplacji. O ile trudno zrealizować to utrzymując kontakty ze 

światem społecznym, o tyle wyjazdy do ashramu są ku temu okazją:

„Wiesz co, to jest właśnie taki czas tylko dla mnie, moich procesów, większego 

zbliżenia do siebie, trochę przyjrzenia się też jak mam w różnych miejscach, jak różne 

myśli się pojawiają, to z jakiego obszaru. To jest czas dla mnie, kiedy nie mam 

żadnych obowiązków, mam wyłączony telefon, nie odbieram żadnych meili” – mówi 

Beata.

Potwierdza to Agnieszka:

„Wiesz, to jest dla mnie specjalny czas i specjalne miejsce. Jest totalne inne od mojego 

życia codziennego. Ze względu na Babajiego trzeba tu przyjechać, z różnych 

powodów, nie tylko dla niego, ale też dla siebie […] Wiesz co, ja mam bardzo dużo 

spraw […] mi się tak kłębi dużo różnych sytuacji, że nie ma takiego luzu wcale, 

musisz się dobrze składać, żeby się wyrabiać nie, czasami muszę wszystko odpuścić i 

przysiąść.”

Na czas pobytu z Mistrzem wyznawcy wchodzą na ścieżkę jogi sensu stricto – 

rezygnują ze swego życia i osobowości na rzecz odrodzenia się w rzeczywistości boskiej. 

Tradycja mistyczna tłumaczy powód tego wyrzeczenia: „Jedynie wówczas, gdy to, co 

doczesne w człowieku całkowicie zamilknie, Bóg odzywa się w duszy”111. Istnienie 

ludzkie w tym ujęciu jawi się wyłącznie, jako stan tymczasowy, służący przygotowaniu 

duchowemu adepta, w celu jego wejścia na wyższy, boski poziom istnienia. W przypadku 

wyznawców, którzy kroczą drogą samorozwoju dość długo (przeciętnie dziesięć lat), 

wyjazdy do Janglidasa są taką zintensyfikowaną praktyką jogiczną. Ich symboliczne 

włączenie do owej grupy następuje poprzez założenie białego stroju, który w ashramie 

nosi wyłącznie Mistrz i jego uczniowie. Ich asymilacja następuje także poprzez nadane im 

prawa, którymi często nie cieszą się nawet uczniowie Om Gurudeva. Są uprzywilejowani, 

aby przebywać z Janglidasem dłużej niż inni, towarzyszą mu prawie na każdym kroku. 

111 Joachim Wach, dz. cyt., s. 226.
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Podczas medytacji, czy to z Mistrzem, czy w Świątyni, lub kutirze, zawsze przeznaczone 

są dla nich przednie miejsca – blisko ołtarza Vishwatmaka, oraz w pobliżu Om Gurudeva. 

Podczas wyjazdów na programy, tak jak „święci”, czyli uczniowie z wewnętrznego kręgu 

Babajiego, siadają z nimi na scenie, aby wspólnie medytować przed wyznawcami Mistrza. 

Podczas wielu takich spotkań są oficjalnie witani i obdarowywani podarunkami. Cieszą 

się szacunkiem ludzi zamieszkujących ashram, a przyjeżdżający do Babajiego wyznawcy 

traktują ich z estymą. Jest to w pełni zrozumiałe, jeśli się pamięta, że właściwie w każdej 

tradycji „wirtuozom religijnym”, jak ich nazywa Weber, czyli podążającym drogą 

duchową, nadaje się wyjątkowy status. Wierzy się bowiem, że dzięki bliższemu 

kontaktowi z Najwyższym Bytem, władają magicznymi mocami. Polaków do owej 

mistycznej grupy przypisuje sam Mistrz. Podczas któregoś z darshanów przyrównał ich 

przed Hindusami do „świętych” mówiąc, że przyjeżdżając do ashramu mają wyłącznie 

jeden cel i jedno pragnienie – dotrzeć do Boga. 

W tym podobni są jego uczniom, którzy przechodząc liczne tapasje dążą do rozdzielenia 

Duszy od wszelkich doświadczeń psychofizjologicznych. Szczególnie intensywnie owym 

ascetycznym ćwiczeniom poddawały się maty, czyli uczennice Janglidasa, głównie w 

latach osiemdziesiątych. Zarówno Hindu Mata, Jagat Mata, Bharat Mata, a później także 

Shantimayi Mata, przechodziły rytuał pańchagni („pańcz” czyli pięć, „agni” znaczy 

„ogień”). Próbę pięciu ogni przeprowadza się zazwyczaj w najgorętszym okresie roku, 

czyli na przełomie kwietnia i maja. Żar z nieba i ten płynący z intensywnie palących się 

czterech ognisk rozłożonych koliście. Przebywanie w środku kręgu dla „normalnego” 

człowieka może być zabójcze. Aby pomyślnie zdać test duchowej mocy należy być 

odpowiednio przygotowanym, zarówno fizycznie, psychicznie i duchowo. Skromna dieta, 

oczyszczone ciało i umysł wytrenowany przez praktykę koncentracji i medytacji 

warunkują jego przejście.  Oczywiście o gotowości ucznia bezpośrednio decyduje Mistrz. 
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O ile wcześniej rytuał trwał osiemdziesiąt godzin bez przerwy, o tyle współcześnie jest 

rozłożony w czasie i trwa dwadzieścia jeden dni, w ciągu których, każdego dnia spędza 

się w płonącym kręgu po cztery godziny. Jak opisuje Mariusz, który był obecny przy 

próbie Shantimayi Maty w 2005 roku: „Po blisko łącznie osiemdziesięciu godzinach w 

żarze jej ciało tylko nieznacznie poszarzało, a właściwie tylko skóra twarzy. Nie 

zbrązowiała, nie odbarwiła się znacząco, tylko poszarzała, spłowiała”112. Podjęcie 

działania sprzecznego z wymaganiami życia, ofiarowanie ciała Atmie, jest w istocie 

antycypacją śmierci. Jednak jest to śmierć inicjacyjna, warunkująca odrodzenie do życia 

uświęconego. Podczas rytuału rodzi się bowiem w joginie żar duchowy („tapas” – stąd 

termin „tapasja”), czyli moc magiczna wynosząca go ponad kondycję ludzką. Poprzez 

zwycięskie przejście owej próby uczeń zyskuje „nowe ciało”, które nie jest ludzkie, ale 

boskie. Ilość prób, jakie trzeba przejść, aby uzyskać absolutne wyzwolenia jest kwestią 

całkowicie osobistą, bowiem zależy od indywidualnej karmy. Wiele mat, poza rytuałem 

pięciu ogni poddawało się również innym, drastycznym ćwiczeniom, jak na przykład 

dziewięćdziesięciu-dniowemu zanurzeniu po szyję w wodzie, miesięcznemu zakopaniu po 

szyję w ziemi, czy nieustającej dwudziesto-czterogodzinnej medytacji, bez snu i jedzenia, 

przez cztery tygodnie. Także jeden z uczniów Mistrza – Dharmananda Maharaj, jak sam 

twierdzi, przeszedł wyjątkowo ciężką próbę w ciągu dwunastu godzin spalając, na 

wysokości piętnastu centymetrów ponad swoją głową, szesnaście man drewna ( 1 man 

wynosi około 100 kilogramów drewna) ułożonych na stalowej płycie. Jak utrzymują 

świadkowie wydarzenia: „Rano, kiedy odsłonięto stalową płytę znaleziono "upieczonego" 

Dharmanandę, jego ciało kompletnie straciło wodę i ważyło niewiarygodne 5 kg, w 

sytuacji, kiedy jego normalna waga ciała wynosiła 72 kilogramów”113. Jakkolwiek historie 

112 Mariusz Piotrowski, Shantimayi Mata, „Nieznany  świat”, 2006, nr 12, 
http://www.jantra.com.pl/pliki/artykuly/art32.html.
113 Krzysztof Stec, Historia życia Dharmanandy Maharaja, 2005, 
http://omgurudev.prv.pl.
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te mogą się wydawać dość podkoloryzowane, w poniższej pracy nie zamierzam dochodzić 

ich prawdziwości. Bardziej istotny wydaje się kierunek owych działań, których 

wyłącznym celem jest uwolnienie od procesów psychofizjologicznych, jakim 

podporządkowany jest w trakcie życia człowiek. Moment przekroczenia tych ograniczeń 

następuje właśnie podczas podobnych ćwiczeń duchowych. Dharmananda Maharaj 

spytany o to, czy odczuwał żar palący jego ciało odparł, że: „na początku, kiedy wchodził 

w stan samadhi czuł wprawdzie trochę gorąca, ale potem wszystko było już w porządku”

114. Podobnie Shatimayi Mata „w tym piekielnym kręgu czuła się niczym w 

klimatyzowanym pomieszczeniu. Zdarzały się chwile, że wręcz czuła chłód. I zarazem 

stałą obecność jakiegoś szczególnego pola, które ją otaczało [i – (M.N.)] było bardzo 

silne”115. Również posty, jakie przechodzi każdy wyznawca Janglidasa, w pewien sposób 

antycypują śmierć. Całkowita odmowa dostarczania organizmowi jedzenia, a niekiedy 

również picia jest sprzeczna z prawem naturalnym obowiązującym człowieka. Oczywiście 

fastingi nie wymagają aż tak wysokich kwalifikacji duchowych, i z pewnością nie grożą 

utratą życia, chociaż dla nowicjusza stanowią nie lada wyzwanie. Także i one, jak i 

bardziej zaawansowane praktyki, wymagają odpowiedniego przygotowania fizycznego i 

mentalnego, oraz wysiłku, aby właściwe naturze ludzkiej ograniczenia przekroczyć. 

Dzięki pomyślnie zdanym „testom” adept zyskuje władzę nad tym, co w sobie opanował, 

czyli nad swoimi pragnieniami i lękami. Symbolem odrodzenia, już na wyższym 

poziomie, jest nadanie nowego imienia. W ten sposób sygnalizuje się, że „dawny” 

wyznawca przestał istnieć dla świata. 

Moc tajemna, jaką się przyswaja w wyniku różnorodnych praktyk jogicznych, jest 

efektem rezygnacji z zaspokajania określonych pragnień. Jednak należy pamiętać, że 

114 Tamże.
115Mariusz Piotrowski, Shantimayi Mata, „Nieznany świat”, 2006, nr 12, 
http://www.jantra.com.pl/pliki/artykuly/art32.html.
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nabycie boskiej siły nie jest celem jogi, gdyż nie daje pełnej wolności. Owo myślenie jest 

zrozumiałe, jeśli pamiętamy, że „wszelkie posiadanie oznacza zniewolenie przez to, co się 

posiada”116. Eliade stwierdza: „Obowiązkiem jogina jest odrzucenie tych magicznych 

miraży, tych fałszywych przedmiotów zmysłów o naturze snu, i wytrwanie w swych 

wysiłkach gwoli zdobycia ostatecznego wyzwolenia”117. Om Gurudev, jak się wydaje, jest 

owym joginem ascetą, któremu nie zdolne są zaimponować osoby posługujące się magią: 

 „… w holu [wisiał – (M.N.)] portret Sai Baby pokryty vibhuti118, taki portret w złotych 

ramach, dwa na dwa, pokryty vibhuti cały, tam nie było nic widać prawie. Ja 

zachwycony, bo wtedy już tak nie sympatyzowałem z Sai Babą, ale tego typu 

demonstracja mocy robi wrażenie, i gospodarze tego domu, starsi państwo zrobili […], 

małe aarati na koniec i chcieli dać prasadam119 w postaci tego vibhuti z obrazu, a 

Babaji tak zatrzymał dłonią ich i powiedział: Bhagawan, czyli Istota Najwyższa, to nie 

jest tu, w tym proszku, tylko jest tu, i pokazał na serce. […] Żadnych tam sentymentów 

dla tego typu rzeczy. Byłem z nim w paru miejscach, gdzie on traktował wszystkich, 

którzy chcieli czymś się popisać, właśnie w taki sam sposób, pokazując, nie to jest 

celem”. [Mariusz]

Siły duchowe, jak głosi tradycja indyjska, należy oszczędzać, aby w coraz większym 

stopniu zyskiwać wyzwolenie. Trwonione czynią z jogina wyłącznie maga. Dlatego ci 

prawdziwi nie ulegają pokusie boskości, dążąc w życiu wyłącznie do zjednoczenia się z 

Praatmanem. Pod tym względem filozofia jogi przypomina, rytuał liminalnego 

wyniesienia statusu, jeśli by się powołać na klasyfikację wprowadzoną przez Turnera. 

Życie doczesne traktowane jest jako etap przechodni, który przygotowuje wyznawcę do 

wejścia na najwyższy, bo transcendentny poziom. Aby tego dostąpić musi on wykazać 

pokorę i cierpliwość, pomyślnie przejść próby, jakim zostaje poddany – w tym wypadku 

są to praktyki jogiczne, m.in. posty.

116 Mircea Eliade, Patańdżali i Joga, s. 87.
117 Tamże, s. 86.
118 Utrzymuje się, że Sai Baba materializował święty popiół ściągając na niższy, fizyczny stopień energetyczny 
krążącą w przestrzeni myśl, która wtedy ulega spaleniu.
119 Dosłownie oznacza łaskę, jest to najczęściej pokarm uprzednio pobłogosławiony przez bóstwo lub mistrza.
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10. Powrót

 Kontemplacja, jakiej oddają się wyznawcy w ashramie skutkuje pewnym 

wyobcowaniem ze świata zewnętrznego. Wielu z nich, będąc w Indiach, sprowadza 

relacje towarzyskie do minimum, inni całkowicie wchodzą w milczenie (mouna). Dzięki 

temu, jak mówią, nie są zobowiązani do utrzymywania kontaktu z resztą grupy i zyskują 

większą przestrzeń osobistą. Jest im ona potrzebna, aby jeszcze głębiej „wejść” w siebie, 

pełniej i świadomiej doświadczyć procesów, jakie w nich zachodzą. Właśnie z tego 

powodu dwie osoby odmówiły mi udzielenia wywiadu tłumacząc, że nie chcą się 

rozpraszać, poświęcając czas na rozmowę. Poprzez zminimalizowanie zewnętrznego i 

wewnętrznego działania, właściwie „niedziałanie” i oddanie siebie woli Boga, wyznawcy 

zyskują, jak sądzą, większy kontakt z własna Duszą. To uczucie jest dla nich tak silne i 

satysfakcjonujące, że dążą do tego, aby uczynić je stałym. 

O ile owo wycofanie jest w ashramie w pełni zrozumiałe, a wręcz pożądane, o tyle 

często zdarza się, że postawa ta się utrwala i wydłuża poza okres pobytu u Mistrza. 

„Kontemplatywna ucieczka ze świata”120 najczęściej nie znajduje zrozumienia w 

społeczeństwie, które brak aktywności w świecie zewnętrznym interpretuje jako sygnał 

zaburzenia psychicznego. Paweł opisuje historię swoich znajomych: 

„W każdym razie obserwowałem, że ludzie odlatywali […] przestawała ich obchodzić 

rodzina, praca zawodowa, brak jakiejkolwiek obowiązkowości, tylko siedzieć i 

medytować i doświadczać energii, która przychodzi z medytacji. […]To jest taka 

niezgoda na powrót do świata, myślę, że każdy odczuwa, mniej czy bardziej, odczuwa 

też żal wyjazdu, […] ten żal wyjazdu jest takim wstrętem przed wejściem w życie, 

które tu czeka na mnie. Były sytuacje, wiem o tym, kiedy awaryjnie, wręcz na 

czerwonych światłach rodziny dzwoniły […] i prosiły o natychmiastową interwencję, 

bo chłopak odleciał, nie ma z nim kontaktu, nikogo nie słucha, zawala wszystkie 

obowiązki, siedzi i medytuje, siedzi i płacze, albo coś tam jeszcze.”

120 Max Weber, dz. cyt., s. 227.
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 Można więc wnioskować, że rytuał włączenia nie jest tożsamy z fizycznym powrotem 

wyznawcy do domu. Znacznie bardziej wiąże się z jego indywidualną postawą wobec 

codzienności. Dla jednych będzie to ponowne korzystanie z dóbr kultury masowej. 

Poprzez włączenie telefonu, odebranie poczty e-mail, słuchanie muzyki popularnej czy 

radia, albo oglądanie telewizji i czytanie gazety sygnalizują swój powrót do codzienności. 

Dla innych takim symbolem jest zmiana diety i spożycie produktów w ashramie 

zabronionych, czyli na przykład kawy. Zdecydowana większość swoją obecność 

akcentuje działaniem w przestrzeni życiowej. Zaznaczają ją i zawłaszczają od nowa 

poprzez sprzątanie, czyszczenie czy meblowanie: 

„To, co zawsze robię jak wracam do domu, taki mój rytuał, to sprzątanie pokoju. 

Zawsze odczuwam tak ogromną potrzebę oczyszczenia przestrzeni! Wyrzucam 

wszystko, co zbędne, co chowałam, a jest mi nie potrzebne. Dzięki temu czuję się 

lżejsza, jak bym pozbywała się wszystkich ciągnących się za mną spraw. Wyrzucam, 

żeby zrobić miejsce na nowe, żeby mogło przyjść. Ostatnio nawet biurko rozkręciłam 

po powrocie. Mimo, że sama się z siebie śmiałam, jak je rozkręcałam, bo to przecież 

totalnie irracjonalne, to dla mnie było szalenie symboliczne, bo pożegnałam się z 

biurkiem, które miałam od podstawówki, czyli było symbolem dzieciństwa prawda. 

Jak je wyniosłam to mi się tak dobrze i lekko zrobiło.” [Weronika]

Wzajemne powiązanie przeżyć wewnętrznych z przestrzenią zewnętrzną jest obecne we 

wszystkich tradycjach. W kulturze bowiem człowiek jest miarą wszechrzeczy. To on 

poprzez doświadczenie swojego ciała kształtuje przestrzeń, stwarza ją. Nie tyle ją 

zamieszkuje, co naznaczając swoją obecnością, organizuje według swoich potrzeb.  W 

czynności porządkowania należy zatem widzieć akt stwarzania własnego uniwersum i 

określania w nim miejsca człowieka.  Rytuał oczyszczania przestrzeni, jaki czynią po 

powrocie wyznawcy, jest więc symbolem narodzin nowej osoby, która odmieniona 

wewnętrznie wraca do rzeczywistości codziennej, jednak już na innych prawach. Budują 

swój świat na nowo, ponieważ ten, który opuścili nie zaspokaja ich potrzeb i oczekiwań i 
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nie odpowiada ich wyobrażeniom. Przeżycia mistyczne, jakich doświadczyli wyznawcy 

kształtują ich światopogląd, co wpływa na sposób aranżowania przez nich otoczenia. 

Pozbywanie się zbędnych sprzętów domowych, mebli czy dekoracji wyraża ich stosunek 

do materii. Wraz z zyskiwaną świadomością o marności istniejących w świecie rzeczy 

przestają odczuwać pragnienie ich posiadania. Objawiają się im jako bezwartościowe i 

niepotrzebne, a nawet obciążające. Ograniczają nie tylko fizyczne, ale i duchowo. 

Wszelka własność stoi przecież na drodze do osiągnięcia stanu wolności absolutnej, który 

jest konsekwencją totalnego wyrzeczenia. Porządkowanie przestrzeni jest więc tożsame z 

oczyszczaniem psychiki, uwalnianiem jej od ograniczeń, schematów. Swoboda myśli 

implikuje swobodę ruchu. Działanie wyznawców jest podyktowane ich przemianą 

wewnętrzną i wydaje się w sposób namacalny ukazywać ogrom przemian, jakie w nich 

zachodzą podczas pobytu w ashramie.

10.1.Przenikanie światów 

Można stwierdzić, że podczas pierwszych lat wyjazdów do Indii członkowie grupy po 

powrocie mieli trudności z odnalezieniem się w rzeczywistości. Wszyscy odczuwali 

tęsknotę za opuszczonym światem. Pamiętajmy, że przebywali w miejscu uświęconym, 

boskim wymiarze, który na co dzień – jak uważali – był dla nich niedostępny. 

Zintensyfikowane poczucie mistycznej jedności i świętości, właściwe fazie liminalnej 

skończyło się i ta strata była szalenie odczuwalna. Od życia w świecie pozbawionym dla 

nich wartości uciekali, zaszywając się w domach. Ela na pytanie, jak zareagowała za 

pierwszym razem wracając z Indii do domu, wyznaje: „No nic mi się nie chciało robić. 

Nic tylko leżeć”. Odczucia Weroniki były podobne: 

„Wiesz co, na początku, tak po pierwszych trzech powrotach, to nie było mnie 

przynajmniej przez miesiąc dla świata. Czułam taką niechęć, żeby w to wszystko 

wchodzić. Czułam się tak, jak bym nie była na właściwym miejscu. Nie wychodziłam 

z domu praktycznie, a jeśli wychodziłam to czułam się tak obco. Tęskniłam i 
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całkowicie nie mogłam się odnaleźć, bo nie należałam do miejsca, do którego 

wracałam. Chciałam wracać do tego, co mi się zdawało, że w Indiach zostawiłam.”

Tymczasem w miarę wyjazdów dwie, tak odległe rzeczywistości zaczęły się ze sobą 

łączyć i wzajemnie przenikać. Codzienność zyskała wymiar duchowy. Nadanie życiu 

powszedniemu nowego kontekstu łączyło się z przyjęciem odmiennej tradycji. Zgodnie z 

filozofią jogi codzienność została podporządkowana celom religijnym. Praktyka 

medytacji stała się całkowicie naturalnym elementem dnia:

„Ja staram się raczej tę sferę medytacyjno-duchową adaptować do życia, niż oddzielać, 

raczej to w ten sposób u mnie pracuje. Medytacja jest normalnym elementem mojego 

dnia tak. Chwila dla mnie jest naturalna, a jak mam jakiś czas, że medytuje, to nie 

odbieram telefonów, krótko. Tak samo ludzie wiedzą, że jak wyjeżdżam na 

odosobnienie, to nie ma ze mną żadnego kontaktu […]. I tyle. Natomiast to nie jest tak, 

że to są dwa odrębne światy.  Ale to trwało, zanim się połączyły.” [Beata]

Aby pokazać pełniej, jak dochodzi do zatarcia różnic pomiędzy, do tej pory, oddzielnymi 

rzeczywistościami, przywołajmy obszerniejszą wypowiedź Katarzyny:

„… duchowość jest głównym poziomem a całe życie, cała reszta to jest po prostu 

dodatek. To jest tak, jak byś szła do lodziarni i duchowość i życie duchowe było twoim 

wafelkiem, nie możesz wziąć loda bez wafelka. Jaki sobie smak wybierzesz to jest już 

twoja kwestia, ale rożek musisz mieć. I to właśnie nie jest tak, że w tym świecie jestem 

i może jest coś nad, nie. Dlatego, […] ostatnio się zreflektowałam, […] był moment 

jak zaczynałam  medytować to, gdy mówiłam o medytacji to czułam się tak, jakbym 

mówiła o czymś szczególnym. […] To się już stało taką normalną praktyką, że 

medytuję, że nie ma w tym nic dziwnego, to nie jest już dodatek do życia, to jest moja 

podstawa, to jest tak, jak by ktoś mówił: codziennie rano się golę.[…] Na początku 

czułam się tak, jakbym się nobilitowała tym, że medytuję, w sensie, że troszczę się o 

swoje życie duchowe, a teraz, widzę, że to idzie w zupełnie inna stronę, że to jest ta 

podstawa, to jest ten wafelek”.

Zrezygnowanie z czynności, które nie przybliżają wyznawcy do Boga, jest dość 

powszechne: „Dla mnie to jest wszystko. Właściwie to jest jedna alternatywa moja. Nie 

mam innych celów” – stwierdza Ewa. Niektórzy zawieszają życie zawodowe, inni, i ci są 
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najliczniejsi, swoją pracę traktują, jako powołanie. Mają bowiem świadomość, że ich 

działaniem kieruje Bóg, którą to postawę religijną Weber określił jako ascetyczną. 

Wierzą, że zachowując wierność etycznym i religijnym ideałom wobec pokus świata 

przybliżają się do boskiego wymiaru. Za wartościowe uważają więc czyny, które służą 

społecznie. Paweł wyjaśnia: „Nie o to chodzi żeby żyć dla siebie tutaj”. Praca dla innych, 

jak twierdzą rozwija w nich miłość do ludzi, pomaga „otworzyć serce”. Wydaje się, że 

pragnienia czynienia dobra nie można wytłumaczyć wyłącznie troską wyznawców o 

własną karmę. Sądzę, że jego źródłem jest chęć naśladowania Jezusa Chrystusa, który 

nauczał: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was 

umiłowałem”121. Najlepszym sposobem odwzajemniania miłości boskiej, jakiej Polacy 

doświadczają w medytacji, jest więc, w myśl religii chrześcijańskiej, obdarzanie nią 

innych. Potwierdzają to słowa Kasi: „chcę się po prostu dzielić z ludźmi tym, jak jest mi 

dobrze i radością”. Przekazywanie innymi własnej wiedzy rodzącej się wraz z 

doświadczeniem duchowym, czy staranie, aby w sposób inspirujący wpłynąć na 

otoczenie, to cele przyświecające wyznawcom. Ich praca nie jest podyktowana chęcią 

zysku i w żaden sposób nie ma charakteru biznesowego. Owo podejście do niej wywodzi 

się z przekonania, obecnego w filozofii indyjskiej, które głosi, że wszystko, co istnieje w 

świecie, jest nieużyteczne i bez znaczenia. Pozbawione prawdziwej wartości dobra mamią 

człowieka, który powodowany niewiedzą i własnymi pragnieniami, poddaje się tej grze 

iluzji i skupia na ich pomnażaniu. 

Będąc na ścieżce duchowej wyznawcy zyskują coraz większą świadomość, a z nią 

prawdziwy – według nich – wgląd w rzeczywistość. Jeśli do tej pory nastawieni byli na 

czerpanie ze swej działalności korzyści finansowych, zaczynają odczuwać rosnący 

dyskomfort psychiczny. Swoimi rozterkami dzieli się Paweł:

121 J 15, 12
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„Mam porównanie z moim wspólnikiem z galerii. On ćwiczy zupełnie coś innego, jego 

kwestie z Bogiem za bardzo nie interesują, bardziej chi kung, gromadzenie energii po 

to, żeby ją puścić w biznes. I jakby jego nie wstrzymuje pewna świadomość tego, że to 

rozkręcanie biznesu jest stratą czasu. A skoro go to nie wstrzymuje, to on to świetnie 

robi. A skoro mnie to wstrzymuje, ale jednak to robię, bo jednak muszę się z czegoś 

utrzymywać, to stoję na tych dwóch brzegach. On mnie pogania, mówi: Paweł, weź ty 

się opowiedz wreszcie […]

J: a co jest nie tak w robieniu biznesu?

Zabiera za dużo czasu. Chodzi o pewne zaangażowanie, pragnienie żeby zaistnieć, w 

przypadku mojego wspólnika, tak bardzo ekspansywnie. Mnie to nie interesuję. Mnie 

doskwiera od pewnego czasu, jak tak patrzę dookoła, że ja tracę czas, bo nie robię 

czegoś dla ludzi.”

Wraz z praktyką medytacji wyznawcy zyskują wiedzę o najwyższej rzeczywistości, 

niedostępną przeciętnym, niepraktykującym ludziom. Wspólne im doświadczenie jest 

elementem jednoczącym, podstawą rodzącej się solidarności mistycznej, która swoją siłę 

opiera na kontraście „w grupie/poza grupą”122. W rzeczywistości, grupa Janglidasa, jak 

każda, o charakterze religijnym, spełnia jednocześnie rolę spajającą, jak i dezintegrującą. 

O ile jednoczy jej członków, o tyle separuje ich od świata zewnętrznego. Przesłanie Om 

Gurudeva, mimo, że ma charakter uniwersalny, jest jednak kierowane i odbierane przez 

określonych ludzi, którzy zainteresowani są rozwojem duchowym, którym odpowiada 

głoszona przez Mistrza prawda, jak i praktyka przez niego proponowana. Jedna z 

wyznawczyń na pytanie, czy w odbywających się sesjach medytacyjnych uczestniczą 

osoby spoza kręgu Babajiego, przyznaje: „Tak, ale to nie jest dla nich wiesz. To może 

tylko zniechęcić, bo to jest za długo. […]To jest dla ludzi, którzy praktykują po prostu”.

10.2.Naznaczeni

Poprzez dołączenie do nowej grupy członkowie doświadczają odmiennych przeżyć, co 

znacząco wyróżnia ich na tle osób, które w tym nie uczestniczą. Jak stwierdza J. Wach: 

122 Victor Turner, dz. cyt., s. 143.
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„Nowa wiara stwarza nowy świat, w którym stare pojęcia i instytucje mogą tracić swój 

sens i rację bytu.”123 Odmienna postawa i poglądy wyznawców, w sposób właściwie 

uzasadniony, nie znajdują zrozumienia u ludzi z zewnątrz. Elżbieta mówi o tym wprost: 

„Natomiast mam takich sąsiadów, taka wzorowa rodzina pod każdym względem, 

powiedzmy – według takiego polskiego wzorca –wzorowi katolicy, wzorowe 

małżeństwo, naukowcy […] I oni się trochę niepokoją jednak, bo jest to naruszenie 

standardów. […] tak sprawdzają czy sekta, czy nie sekta.”

Odpowiedzią na brak tolerancji, czy częściej podejrzliwość wobec członków grupy, jest 

pojawienie się w nich poczucia wyższości wobec ludzi z zewnątrz. Rodzi się ona z 

przekonania o posiadaniu większej wiedzy na temat sensu świata, której ci ostatni nie 

posiadają. Świadczą o tym słowa Pawła:

„… to smutne jest, jak po moich znajomych patrzę i bliskich wkoło, którzy nie znają 

medytacji, jak trudno jest im się wznieść na taki etap bezosobowy, czy taki 

nieoceniający, akceptujący. Ja nie wiem jak oni sobie radzą,”.

 Ujawnia się to również w wypowiedzi Magdaleny: 

„Polacy, którzy przyjeżdżają tu, to są dla mnie […] ludzie wybrani, którzy najczęściej 

mają ważne zadania w Polsce do zrobienia.”

Także Janglidas, jak deklaruje Mariusz, podczas któregoś z darshanów podkreślił ważną 

rolę wyznawców: 

„Powiedział, że jakoś tak, seven thousand years ago został jakoś tak wzniecony jakiś 

ogień, który podtrzymuje całe to istnienie, o to wszystko, co jest, cały ten świat, i jest 

to taki ogień, jak w yagya, ale żeby on płonął, trzeba te ziarenka ryżu wsypywać, i jest 

tam ten pierwszy krąg wsypujących na przykład, no i on mówi, że teraz to jest tak, że 

te dusze zostały jakby na samym początku istnienia powołane do podtrzymywania tego 

ognia, i powiedział: […] wy jesteście w tej grupie, to jest bardzo wielka 

odpowiedzialność i nie można tego procesu medytacji teraz odwrócić, nie można się z 

tego wyłączyć, bo mówi: każde takie wyłączenie, jak jedna osoba tam przestanie 

123 Joachim Wach, dz. cyt., s. 62.
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dosypywać ten ryż, to ogień przygasa, a jak przygasa, to […] może się przejawić 

czymś na zewnątrz, jakimś kataklizmem na przykład, czy czymś, jakimś zdarzeniem. I 

mówił: pamiętajcie, że tego nie można teraz przerwać.” [Mariusz]

Zarazem to Mistrz ostrzega wyznawców przed popadnięciem w pychę i samouwielbienie, 

cały czas akcentuje, że każdy, bez wyjątku może urzeczywistnić Boga w sobie. Tym 

samym podkreśla uniwersalistyczny charakter grupy czyniąc poznanie dostępne dla 

wszystkich, bez konieczności posiadania przez nich specyficznych, wrodzonych 

kwalifikacji religijnych. Jedynym warunkiem jest osobisty wysiłek – praktyka medytacji i 

kontemplacji. 

Praca wewnętrzna, jaką podejmują poszukujący Boga, jest w Indiach szczególnie 

szanowana, a wszelcy sadhu, asceci czy jogini, ze względy na wyjątkowy, 

ponadprzeciętny kontakt z Absolutem cieszą się specjalnym statusem. Sri Sri Ravi 

Shankar podczas jednej z lekcji powiedział, że wyłącznie oświeceni to ludzie, pozostali w 

kwestii zrozumienia podobni są małym, niewiedzącym nic dzieciom124. Na tej różnicy 

budowana jest opozycja poszukujących wobec obcych, ignorantów, pogrążonych w 

niewiedzy. Wielu zapewne owo przekonanie przypisałoby „arystokratyzmowi zbawienia”

125, zgodnie z którym „świat z nieoświeconymi istotami ludzkimi, z istotami, dla których 

oświecenie jest nieosiągalne, pozostawia [się – (M.N.)] jego własnemu losowi”126. 

Tymczasem w Polakach można dopatrzeć się pewnego poczucia misji, aby w sposób 

subtelny wprowadzać innych na drogę rozwoju duchowego, wspierać, doradzać: „jak 

widzę, że ktoś się tym interesuje, to jasne, mogę się spotkać, pogadać, podpowiedzieć” – 

mówi Agnieszka. Dowodzi tego także wypowiedź Katarzyny: 

124 Informacja pochodzi z filmu ze spotkania ze Sri Sri Ravim Shankarem, 04.12.2009,
http://www.youtube.com/watch?v=KzUg24dg1Qk.
125 Joachim Wach, dz. cyt., s. 229.
126 Tamże.
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„Nie wiem, mam takie poczucie, że mogę być do czegoś przygotowywana, […] mam 

poczucie misji […], to, czego się uczę, żeby się tym w jakiś sposób dzielić. […] Nie 

musze się z nimi dzielić wiedzą, bo na razie nie przychodzi mi w ogóle do głowy, że 

mogłabym być odpowiednią osobą do tego, a z drugiej strony, są osoby, które wiedzą o 

wiele mniej niż ja, wiedzą ułamek z tego, co ja, i takim mogłabym pomagać.” 

Większość wyznawców zajmuje się współcześnie nauczaniem ćwiczeń jogi, 

propagowaniem wiedzy służącej zachowaniu zdrowia fizycznego, psychicznego, 

emocjonalnego i duchowego, prowadzeniem zajęć terapeutycznych, czy wreszcie, 

bioterapią. Nierzadko to właśnie za sprawą podjęcia praktyki medytacji, czy spotkaniu 

Mistrza, zmieniają profesję.  Zawody, które wybierają, w specyficzny sposób wywyższają 

ich ponad innych. Dla wielu, sami stają się nauczycielami czy przewodnikami 

duchowymi. Rosnące przekonanie o pewności wiedzy wypływającej z wewnętrznego 

doświadczenia podbudowuje wiarę wyznawców w otaczającą ich łaskę bożą. 

Przeświadczenie to warunkuje dalszy rozwój duchowy i może doprowadzić do 

przebudzenia w wyznawcy charyzmy127, czyli szczególnej siły duchowej. Pamiętajmy, że 

w Indiach powszechnie przyjmuje się za możliwe istnienie człowieka władającego 

boskimi mocami. Co więcej, jest to jeden z koniecznych etapów, jaki przechodzą jogini na 

drodze do wyzwolenia. 

11. Wewnątrz świata

11.1 Ofiarowanie

Jak zauważa Weber charyzmatu nie można się wyuczyć, a jedynie rozwinąć. Jak 

zapewnia Om Gurudev każdy w sobie ma ten potencjał. Aby go uwolnić, co już było 

127Termin „charisma” oznacza „dar łaski”. 
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wspomniane, należy odrzucić naturalne skłonności ludzkie . Proces ten jest bardzo 

bolesny i wiąże się z ogromnym wysiłkiem, dlatego nowicjusze szukają wsparcia 

przyjeżdżając do Mistrza. Wierząc w moc, jaką włada, liczą na jego pomoc. Mają także 

poczucie, że przebywając w miejscu uświęconym, oddzielonym od świata, prościej im 

tego dokonać. Z czasem, gdy czują się silniejsi wewnętrznie dążą do tego, aby samemu, 

także w życiu codziennym walczyć z pokusami, pragnieniami i lękami. Zmierzenie się ze 

światem traktują jako próbę pewności, objawionych im w doświadczeniu, treści 

mistycznych. Jednakowo wyznawcy nie uciekają od świata korzystając z jego darów i 

przyjemności, jakich dostarcza, a które pozostają w zgodzie z etycznymi i religijnymi 

zasadami i regułami. Tym, co decyduje o wartości działania nie jest nawet sam czyn, ale 

intencja, jaka go poprzedza. Ten, wykonywany z myślą o Bogu, lub mu ofiarowany nie 

posiada wartości. Poprzez oderwanie się od niego i nie korzystanie z jego „owoców” 

wyznawca przekształca go w energię transpersonalną . Działając w ten sposób nie tworzy 

sobie nowej karmy. „Dla tego, czyje życie służy jedynie ofierze, wszelki czyn ulega 

całkowitemu rozwiązaniu”128. Urszula tłumaczy czemu należy wszystko ofiarowywać: 

Dlatego, że i Jezus i wszyscy wielcy avatarowie mówili o tym, […] a Kryszna mówi 

wprost: jeżeli nie ofiarowujesz to kradniesz, jesz kradzione, bo to jest wszystko Pana. 

Jeżeli nie myślisz o tym, że to jest Boga, to jesz kradzione i to cię ściąga. 

(podkreślenie – M.N.) […] Najpierw Bogu, a potem dopiero dla człowieka. Co ze stołu 

pańskiego spadnie, szczenięta zjeść mogą.

Traktowanie rzeczy tego świata jak własnych, przypisywanie ich sobie, jest działaniem, 

które, jak każde, powoduje reakcję. W ten sposób człowiek tkwi w kręgu samskary nie 

mogąc się z niego uwolnić. Aby tego dokonać musi wyzbyć się wszelkiego przywiązania. 

Wiedza o tym, że wszystko, co istnieje, pochodzi i przynależy wyłącznie do Atmy, 

uświadamia wyznawcom, że nie posiadają niczego na własność. Z tej perspektywy 

128 Mircea Eliade, Patańdżali i Joga, dz. cyt., s. 112.

111



pragnienie posiadania czegokolwiek jest wyrazem bałwochwalstwa wynikającego z 

niewiedzy. Ciągłe uświadamianie sobie tej prawdy prowadzi do wyzbycia się pożądania 

rzeczy doczesnych. W efekcie pojawia się odczucie coraz większej wolności i 

niezależności wobec świata. Wyznawca, jak naucza Kryszna, powinien być: „Wolny od 

przywiązania do owocu czynu, pogodny wciąż i niezależny, nawet jeśli uczestniczy w 

działaniu – niczego nie czyni”129. Kluczem do wyzwolenia jest więc działanie świadome, 

nie bezrefleksyjne, odruchowe, powodowane popędami, ale intencjonalne, wynikające z 

umiejętności kontrolowania umysłu. Wyłącznie poprzez stałą uważność można działać 

każdorazowo dedykując czyn Bogu. W ten sposób rzeczy stojące na drodze do 

wyzwolenia, stają się środkiem do jego osiągnięcia. Przestrzegając tej reguły człowiek 

może dążyć do zbawienia nie rezygnując z życia w społeczności.

11.2.Otoczenie

Utrzymywanie stałej świadomości wymaga od wyznawcy wysiłku. Ponieważ 

wszystkie jego myśli i czyny wypływają z podświadomości motywując człowieka do 

działania, jest on w istocie skazany na działanie. Głosi tak prawo karmy, które tłumaczy, 

że teraźniejszość uwarunkowana jest czynami z poprzednich egzystencji.  Próba 

powstrzymywania aktywności zmysłów jest z góry skazana na niepowodzenie, gdy umysł 

pamięta o doświadczeniach poprzednich wcieleń. Aby powstrzymać się od ponownego 

rozsmakowania w dobrach świata należy nieustannie praktykować i koncentrować się na 

celach religijnych. Utrzymywanie w swojej świadomości obrazu świata, jako 

iluzorycznego i w ostatecznym rozumieniu, bezwartościowego czyni go polem, na którym 

wyznawca mierzy się z własnymi ograniczeniami:

 „Jeśli jedyną, prawdziwą rzeczywistością świata jest rzeczywistość atmiczna to 

znaczy, że świat, w którym żyję, jest tak naprawdę mają i jakąś grą dla mnie. Jest 

polem doświadczalnym, na którym mogę spróbować tego i tamtego, wedle uznania i 
129 Cytat z Bhagawatgity za Mircea Eliade, Patańdżali i Joga, dz. cyt., s. 122.
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wyboru i głupoty i czasami niewiedzy, ale mogę wszystkiego spróbować, wszystkiego 

dotknąć i posmakować natomiast, to nie jest to, prawda, kim jestem i w czym żyję.” 

[Katarzyna]

Ta perspektywa pozwala podchodzić im do świata z większym dystansem, swobodą, 

radością, co można zauważyć także w sferze językowej. Wyznawcy mówiąc o życiu 

porównują je do „gry”, „teatrzyku”, „zabawy”, „żartu”. Nie stronią od uciechy nawet w 

ashramie, włączając się do korowodu hinduskich tancerzy, lub poruszając w rytm granych 

bhajan. Z rozrywki korzystają również na co dzień, jednak z rozwagą. Szczególnie ważny 

jest dla nich wybór towarzystwa i miejsca. Najczęściej przebywają z ludźmi 

podzielającymi ich zainteresowania duchowością, bo głównie z takimi nawiązują relację. 

Ponieważ w praktyce medytacji zwiększa się ich – jak twierdzą – wrażliwość 

sensoryczna, ważną kwestią jest także otoczenie, w jakim przebywają. Z racji, że znaczna 

większość z nich nie przyjmuje żadnych używek preferują miejsca wolne od dymu. 

Miejsca dzielą na te z dobrą i złą energią, za wszelką cenę rezygnując z tych ostatnich. 

Kluczem do klasyfikacji są ludzie tam przebywający. Jeśli są pod wpływem 

jakichkolwiek środków odurzających wydzielają niedobrą aurę. Ilustruje to wypowiedź 

Agnieszki: 

 „Ja nie stroniłam od alkoholu, nawet mi za bardzo smakował, tak samo jointy, a teraz 

nie ma na co patrzeć. Nie ma takiej możliwości kompletnie, nawet żebym przebywała 

w towarzystwie takich osób, które piją, czy palą…

J:  Czemu?

Nie czuję się dobrze, kontaktu nie mam z takimi ludźmi, a wręcz jest mi tak nie 

przyjemnie. Nie mogę się zasymilować w takiej grupie, nie czuję się tak fajnie, 

normalnie.”

Nieodpowiednie miejsca to takie, gdzie przebywają ludzie noszący w sobie agresję, złość, 

żal, które to uczucia próbują zagłuszyć poprzez zabawę. Przebywanie w miejscach o tak 

niskiej energii wpływa na fizyczne samopoczucie wyznawców. Nierzadko odczuwają bóle 
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głowy, duszności, spadek nastroju, czy otumanienie. Niektórzy te niskie wibracje 

utożsamiają z demonami. Jedna z wyznawczyń dzieli się swoimi przeżyciami:

„… ostatni raz ja sobie zdałam już sprawę skąd one się biorą, co to są za demony, to są 

takie niskie energie właśnie, które bardzo łatwo zebrać, zwłaszcza jak masz takie 

pierwsze lekkie światło, to one do tego światła lgną. Właśnie to są te imprezy […]. Z 

moją siostrą poszłam raz na Noc Muzeów […] Tam jest taki klub duży, pod ziemią. I 

to znowu był dla mnie traumatyczny widok. Taki transowy, ciężki, niski strop, super 

głośna muzyka, jakiś punk i taka zgraja ludzi, podskakuje tak buh, buh. A kto się 

stamtąd wytacza to albo jest pijany, albo uwalony. Ja mówię: Ania sorry, ja odpadam. 

Ja nie wiem, czy ona została, w każdym razie ja tej nocy miałam dokładnie te same sny 

i demony, dokładnie, jakby mnie obklejały. Ja miałam takie uczucie, jakbym je stamtąd 

wyciągnęła ze sobą. Po prostu stwierdziłam, że ja nie pójdę w takie miejsce więcej.” 

[Agnieszka]

Wydarzenia, w których uczestniczą mają więc najczęściej charakter artystyczny lub 

muzyczny. Nierzadko biorą udział w koncertach, chętnie muzyki spirytualnej ( na 

przykład w wykonaniu Devi Premal).  Przeważnie jednak nie pojawiają się na  imprezach 

masowych. Należy zaznaczyć, że o niskim stopniu uczestnictwa w wydarzeniach 

kulturalnych decyduje w równej mierze czynnik wieku. Członkowie grupy mają 

generalnie od 30 do 60 lat. Są to zatem ludzie dojrzali, zorientowani bardziej na swoją 

pracę i rodzinę.

Negatywny wpływ na samopoczucie wyznawców ma nie tylko przebywanie w 

miejscach o niskiej energii, ale i utrzymywanie kontaktu z nieodpowiednimi ludźmi. Z 

ogromną ostrożnością wchodzą w relacje z innymi. Urszula tłumaczy dlaczego tak ważne 

jest przebywanie z tymi, dla których duchowość jest równie istotna:

„Nie wolno z takimi osobami w ogóle, wiesz, przebywać, takimi, które […] są 

mroczne, zalęknione. Tutaj to chodzi jeszcze o to, że energie takie niskie zawsze będą 

cię ściągały. To trzeba być niezwykle mocnym, żeby nie dać się i dlatego mówi się, że 

z ludźmi, którzy są no dość mroczni w ogóle nie powinno się przystawać, od pewnego 

przynajmniej momentu. Bo to wielcy mistrzowie mogą mieć problemy z umysłem, to 
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co dopiero my […] nie szukaj miejsc takich nieczystych, których energia z góry jest 

popaprana […] I przebywanie w takich nieczystych miejscach jest zawsze niedobre 

[…] Dlatego powinno [się – (M.N.)] o boskich sprawach, o dobrych sprawach, czytać 

książki i to człowieka umacnia […] nie powinno się gadać […] o byle czym, dlatego 

powinno się mówić o Bogu.”

Potwierdza to wypowiedź Jana:

„Masz wkodowane w informacji oddechu i przebywania z innymi osobami […] uważaj 

na towarzystwo, przebywaj w dobrym towarzystwie. O czym my tu rozmawiamy? O 

Arkadii? Nie. Nie rozmawiamy o sprawach, które ściągają nas na plan fizyczny, tak. 

To jest dobre towarzystwo i dobra rozmowa.”

Rozmowy wyznawców mają charakter osobisty, nierzadko dotykają w nich spraw 

intymnych, co świadczy o zażyłości, jaka ich łączy. Równie często przywołują postać 

Mistrza, opowiadają historie z nim związane, czy wspominają poprzednie wyjazdy do 

Indii. Wrażeniami ze spotkań z nim chętnie dzielą się z obcymi.  Maria zapytana o to, czy 

mówi innym o Babajim odpowiada: 

„Tak, ależ oczywiście, że tak, bo to jest tak dla mnie oczywiste, że to jest coś, co tak 

mnie ogromnie wzbogaca i byłoby nie w porządku gdybym ja ludziom nie mówiła, że 

jest coś takiego, co może też ich wzbogacić.”

Trzeba jednakże zaznaczyć, że jeśli poczucie misyjności i pragnienie szerzenia nauk 

mistrza przejawia się jakkolwiek w ich zachowaniu, to w żaden sposób nie łączy się z 

natarczywym nagabywaniem. Ich wpływ jest raczej pośredni, poprzez dawanie przykładu 

swoją postawą. Ich życie bowiem, od momentu wejścia na ścieżkę duchową, a wraz z 

spotkaniem Janglidasa jeszcze wyraźniej i konsekwentniej, określone jest przez 

doświadczenia religijne. 

Objawiony im święty wymiar świata staje się rzeczywistością realną, jedyną w której 

pragną żyć. Swoimi dążeniami przypominają bardziej ludzi żyjących w społeczeństwach 

archaicznych, dla których cały Kosmos jest hierofanią, niż im współczesnych. 
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Odnajdywanie sakralnego wymiaru istnienia nierozerwalnie łączy wyznawców z 

wszelkim stworzeniem, ponieważ wszystko, co żyje powstało z jednej, pierwotnej, 

najwyższej siły. Potwierdzają to słowa przesłania: „Dusza to atom, z których składa się 

Kosmos i Kosmos, złożony z atomów. Dusza jest wszechobecna. Jest tak kreacją jak i 

destrukcją w całym Wszechświecie. Przejawia się w świecie zewnętrznym, tak jak 

przejawia się w tobie samym. Wiedza o tym, rodzi więź pomiędzy tobą a innymi żywymi 

istotami: zwierzętami, ptakami, nawet roślinami. Uświadamiasz sobie jej 

wszechobecność”. Życie otwarte na sacrum, jakie wiodą wyznawcy, nie jest 

charakterystyczne dla ludzi niereligijnych społeczeństw nowożytnych. Ci funkcjonują w 

świecie całkowicie zdesakralizowanym i zracjonalizowanym. Czyniąc siebie w pełni 

niezależnymi nie zgadzają się,: „że istnieje inny rodzaj człowieczeństwa poza sposobem 

bycia człowieka przejawiającego się w różnych sytuacjach historycznych”130. Nie uznają 

żadnych mitów, które jako objawione formy wzorcowe, kształtują, więc i ograniczają. 

Postrzegają rzeczywistość sacrum, jako przeszkodę stojącą na drodze do osiągnięcia 

wolności. Tymczasem wyznawcy Janglidasa odwrotnie – dążą, aby w niej stale 

przebywać, ponieważ oznacza dla nich wyzwolenie. Dotarcie i zanurzenie się w niej jest 

powrotem do źródła, czyli do prapoczątku, do pierwotnego, niczym nieskrępowanego 

stanu bycia. 

Odrzucenie racjonalnego myślenia na drodze poszukiwania sensu istnienia jest zgodne 

z chrześcijańską koncepcją człowieka. Według niej jest on pozbawiony wystarczających 

sił intelektualnych, aby zrozumieć wolę Boga. U wyznawców owa rezygnacja wynika 

raczej z przeświadczenia właściwego dla tradycji jogi, w którym ostateczny sens może się 

objawić człowiekowi, jednak nie w realnym, a wyłącznie mistycznym doświadczeniu. W 

tym przypadku odwrót od intelektualizmu i przyjęcie tego, co irracjonalne nie jest 

130 Mircea Eliade, Sacrum i Profanum, dz. cyt., s. 168. 
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tożsamy z powrotem do tego, co archaiczne. Raczej wypływa z dążenia do wyzwolenia 

spod władzy rozumu, wykroczenia poza ramy, w jakich umysł umieszcza postrzeganą 

rzeczywistość tworząc jej nieautentyczny obraz. Elżbieta stwierdza: 

„…mózg wychwytuje jedynie poszczególne fragmenty całości, wyłapuje części 

rzeczywistości i zlepia je w jeden obraz, który tworzy obraz świata, i owszem, daje 

nam poczucie bezpieczeństwa, ale jest fałszywy. Lewa półkula to są nazwy, formułki, 

szufladki, które tak naprawdę oddzielają człowieka od świata, bo wyrywają jego część 

i mówią, że jest całością”.

Zadaniem wyznawców jest zatem uwolnienie od ograniczeń powstających w wyniku 

racjonalizacji współcześnie wszystkich płaszczyzn życia. W przyjętym przez nich 

stanowisku nie należy upatrywać kroku w tył, ale ruch naprzód, akt transgresji. Wysiłek, 

który wykonują służy przecież wykroczeniu poza wszelkie ludzkie granice wyznaczone i 

narzucone przez umysł.

11.3.Codzienna praktyka

Podtrzymaniu wyobrażenia człowieka, jako w istocie wiecznie wolnego, niezależnego 

ducha, służą konsekwentnie wykonywane ćwiczenia duchowe. Czynnikiem 

mobilizującym do zachowania dyscypliny w indywidualnej praktyce, zarówno jeśli chodzi 

o jej regularność, jak i długość, jest medytacja grupowa. Jej skuteczność w tym wymiarze 

zachwala Paweł:

„Takie rozwibrowanie w ciele to mnie dwa, trzy dni trzyma, ale potem taki rodzaj 

samodyscypliny mnie trzyma jeszcze dłużej. Także […] ta cykliczność spotkania jest 

pod tym katem naprawdę wartościowa.”

Towarzystwo innych może być także pomocne, zwłaszcza dla osób początkujących, które 

czują się na nowym gruncie zagubione i potrzebują przewodnika.  Bycie w grupie daje 

również poczucie braterstwa rodzącego się wraz z wyborem tej samej ścieżki duchowej 

związanej z jednoczesnym protestem przeciwko tradycji i instytucji Kościoła. Natomiast 
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ogniwem najmocniej spajającym jest osoba Mistrza. Spotkania tę więź podtrzymują. 

Mimo, że mają charakter sporadyczny to, jak można sądzić, wystarczający, aby zaspokoić 

potrzebę przynależności jednostki do wspólnoty. W efekcie członkowie grupy czują się 

silniejsi i bezpieczniejsi. Ma to swoje odzwierciedlenie w ich wypowiedziach, w których 

panuje przekonanie, że podczas medytacji „energia duchowa czy siła grupy wzrasta, daje 

większy power, inaczej działa”. Najsilniejszym impulsem do wspólnych medytacji 

pozostaje jednak werbalna prośba Babajiego, aby spotykać się i praktykować intensywnie. 

W Łodzi są to cztery godziny medytacji raz w miesiącu w pełnię księżyca  z przerwami 

piętnasto-minutowymi i jedną dłuższą na lekki posiłek, w Olsztynie są to trzy godziny w 

każdy czwartek, gdyż jest to dzień wszystkich mistrzów. 

O ile podkreślany jest wartościowy aspekt zbiorowej medytacji, to stanowi on 

wyłącznie uzupełnienie praktyki indywidualnej, która jest centralnym punktem 

charakteryzowanej drogi duchowego samodoskonalenia. Stopień jej regularności i 

intensywności, jak i jakości zależy oczywiście od indywidualnych skłonności wyznawcy. 

Brak tu jakichkolwiek odgórnie narzuconych bardziej złożonych reguł dotyczących 

długości, częstotliwości ćwiczeń, czy zasad konkretnych pozycji ciała, tempa oddechu, 

umiejscowienia koncentracji, czy rodzaju wizualizacji, a jedynie sugestie, którymi 

sporadycznie dzieli się Mistrz. Panuje bardzo silne przeświadczenie, że każdy osobiście 

odpowiada za swoje życie duchowe i kroczy indywidualną wyłącznie jemu przypisaną 

ścieżką, na której postęp może nastąpić w największej mierze, poprzez osobiste 

zaangażowanie. Organizatorka medytacji w Łodzi stwierdza: 

„I tak samo z tymi medytacjami. Pytasz ile osób, a ja absolutnie, nawet jeśli sama będę 

to już wystarczy. Jak jest takie wewnętrzne przekonanie, to to jest najcudowniejsze, co 

może być.” [Elżbieta]
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Ogólne zalecenie, jakie wystosował Om Gurudev brzmi, aby medytować minimum dwa 

razy dziennie, najlepiej rano i wieczorem. Generalnie u większości osób ćwiczenia 

duchowe trwają od godziny do dwóch. Tym, jak istotna i pomocna w życiu codziennym 

jest medytacja dzieli się Katarzyna:

„Żeby rano sobie przypominać, że jest się duszą i że ten świat tutaj w zasadzie jest po 

to […], żeby mieć tą [sic!] pamięć i tą [sic!] świadomość i żeby zupełnie inaczej 

korzystać z tego życia tutaj. Właśnie korzystać, bawić się, żeby to nie było tak, że ten 

świat cię omami, poczujesz, że: o matko, muszę coś zrobić, że muszę ciężko pracować, 

że nie wiem, że muszę mieć problemy, że nie mogę mieć dużo pieniędzy, że z ludźmi 

to, że z ludźmi tamto, tylko żeby jakoś chyba wszystko na luzie przyjmować. Jak rano 

medytuję to mi to pozwala zachować taki optymizm na dzień, jakieś takie mniejsze 

przejmowanie się problemami, bo wiesz, że są tylko sytuacje dane dla zabawy, właśnie 

dla doświadczenia ich, tylko tyle.” 

O pozytywnym aspekcie medytacji mówi Elżbieta:

„Medytacja polega na tworzeniu przejścia między lewą a prawą półkulą, ujmując to 

naukowo. Prawa półkula jest odpowiedzialna za poczucie jedności, wspólnoty, 

spójności, łączy wszystkie elementy, zespala. […]  tu chodzi o to, żeby czuć się częścią 

większej całości i jednocześnie czuć, że ta większość przemija. I wtedy zostają tańce i 

zabawa tym.”

Odczucia wyznawców dotyczące korzyści płynących z regularnej praktyki medytacyjnej 

znajdują swoje potwierdzenie nie tylko ze strony Om Gurudeva, który zapewnia o jej 

skuteczności. Dowodów na prawdziwość jego słów dostarcza także nauka. C.S. Hall i G. 

Lindzey przytaczają szereg badań potwierdzających użyteczny wpływ medytacji na stan 

psychiczny praktykujących. Wyniki w szczególności wskazują, że: mają oni znacznie 

niższy poziom lęku, towarzyszy im lepszy nastrój, doznają mniej zaburzeń neurotycznych, 

mają większe poczucie niezależności od czynników sytuacyjnych i mniejszy strach przed 
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śmiercią, co sygnalizuje, że charakteryzuje ich większa świadomość kontroli wewnętrznej

131.

Jak zostało przedstawione, wyznawcy nie rezygnują ze świata zewnętrznego na rzecz 

kontemplacji. Zwróćmy uwagę na fakt, że w swojej świadomości w efekcie łączą dwie, 

przeciwstawne postawy – ucieczki od świata w celu zjednoczenia z Bogiem, lecz zarazem 

realizowania objawionej im wiedzy w wymiarze praktycznym, wcielenia jej w życie. 

Istotny jest dla nich zarówno proces poznawczy, jak i zastosowanie zdobytej mądrości. W 

Indiach, w przeciwieństwie do krajów cywilizacji zachodniej, połączenie obu tendencji 

wydaje się być silniej zakorzenione w kulturze. W jednym z indyjskich przewodników 

przeczytamy: „ […] w głównej jaskini, po prawej stronie, [ zwiedzający – (M.N.)] 

zobaczy wizerunek kluczowy dla indyjskiego stosunku do świata, Nataradżę, władcę 

tańca: tu bóg, niemal uśmiechnięty ukazuje nam na swój sposób, jeśli przyjrzymy mu się 

przez chwilę, nieustający taniec materii i kruchą równowagę świata. Równowagę, bo bez 

niej nie byłoby nas tutaj. Kruchą, bo wszystko, co się na nią składa, w tym my sami, 

nieuchronnie ulegnie zniszczeniu. Naprzeciw Siwy tancerza, po lewej stronie widzimy 

ascetę, jogina, Jogeśwarę. W tej postaci cały skupiony w sobie odnawia tę ogromną 

energię, która będzie mu niezbędna dla podtrzymania życia i ruchu świata do chwili 

zniszczenia. Dwa obrazy, które mogą się nam zdawać sprzeczne, tancerz i asceta, w 

oczach hindusów uzupełniają się wzajemnie. Mówią nawet, że jeden nie może istnieć bez 

drugiego. Nie jesteśmy w stanie ani stale oddawać się medytacji, ani stale tańczyć”132. O 

tym także przekonuje Om Gurudev.  Zapytany, czemu w jego ashramie nie panuje tak, jak 

w innych, surowa dyscyplina odpowiedział: „byliście w ashramach, w których nie ma 

żyjącego mistrza, w ashramie, gdzie jest żyjący mistrz nigdy nie będzie stuprocentowej 

131 Zieliński Paweł, Psychologiczne, pedagogiczne, socjalne i medyczne wartości medytacji, „Psychologia, Prace 
Naukowe” 2003, t. 10, s. 159-170. http://ultraswiadomosc.za.pl/Psychologiczne,%20pedagogiczne,%20socjalne
%20i%20medyczne%20wartosci%20medytaci.html.
132 Jean-Claude Carriere, Alfabet zakochanego w Indiach, Drzewo Babel, Warszawa 2009, s. 76.
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dyscypliny”.  W myśl wskazówek Janglidasa wyznawcy realizują się w dwóch wymiarach 

– zgłębiają wiedzę poprzez wyrzeczenie, wewnętrzne skupienie i praktykę medytacji, 

zarazem działając w świecie i wykorzystując zyskaną mądrość. Biorąc pod uwagę fakt, że 

współczesna cywilizacja skupia się raczej na drugiej tendencji, czyli realizacji posiadanej 

wiedzy, a nie na podejmowaniu wysiłku w celu jej potwierdzenia w osobistym 

doświadczeniu i pogłębienia, zainteresowanie zarówno tradycją Wschodu, jak naukami 

Janglidasa sygnalizuje pewne zmiany. Wyraża żywą potrzebę zrozumienia sensu świata. 

Wyznawcy nie oczekują bynajmniej gotowych odpowiedzi, Babaji zresztą ich nie udziela. 

Poznanie mistyczne jest ponad to niewyrażalne, co sprawia, że dojść można do niego 

wyłącznie samemu, w efekcie ćwiczeń duchowych. Chęć odkrycia przyczyny istnienia 

wiąże się z pragnieniem nadania od nowa sensu i znaczenia światu, czyli ponownego 

ukształtowania go i odnowienia. W toku tego myślenia, jako konieczne jawi się 

odrodzenie współczesnego świata, powrót do myślenia religijnego, w którym człowiek 

odzyskałby utraconą, w wyniku rozwoju cywilizacji, jedność z Kosmosem. Owo staranie 

sygnalizuje kryzys egzystencjalny wynikający z zanegowania realności świata i 

wątpliwego sensu obecności w nim człowieka. Impulsem do zmiany światopoglądu jest 

niezaspokajana współcześnie, w wystarczającym stopniu, potrzeba poczucia 

przynależności wyznawców do potężniejszego, niezmiennego, kosmicznego ładu, 

sakralnego wymiaru, który uświęca ich i rzeczywistość, w której żyją. Przyczyn tego 

stanu należy upatrywać w poddaniu wielu dziedzin życia procesowi intelektualizacji i 

pragmatyzacji, oraz w degradacji systemu wartości etycznych, co skutkuje zbyt 

jaskrawym rozdźwiękiem pomiędzy tym, co pożądane, a praktykowane. W dużej mierze 

przyczyną może być również wysoki poziom lęku związany z uczuciem osamotnienia 

wynikającego z postępującego procesu izolacji społecznej. Odpowiedzią na potrzeby 

współczesnych jest wizja, jaką szerzy Janglidas. W swoich naukach przywraca im wiarę 
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w bezpośredni, stały i pewny kontakt z Bogiem, do którego można dotrzeć samemu, bez 

zbędnych rytuałów czy obecności medium. W efekcie wyznawcy mogą poczuć, że 

przynależą do Wszechświata, są wpisani w struktury Kosmosu, a to przybliża ich do 

wszelkich innych żywych istot i osłabia uczucie osamotnienia. Świadomość posiadania, a 

ostatecznie bycia, częścią Boskości uświęca ich ludzką naturę, tym samym klasyfikując 

wszelkie ich czyny jako słuszne, bo pochodzące od Boga, jemu ofiarowane i do niego 

przybliżające. W konsekwencji ich życie odzyskuje głębszy sens, bo staje się jedyną 

drogą prowadzącą do absolutnego wyzwolenia, wiecznej euforii. Co najważniejsze, aby 

podążać wyznaczoną przez Mistrza ścieżką, nie muszą z niczego na stałe rezygnować. 

Nadal mogą się cieszyć dobrami świata i korzystać z przyjemności, jakie ma do 

zaoferowania. Odnajdują duchowość w życiu codziennym, żyjąc wewnątrz świata, jednak 

będąc coraz mniej podatnym na uroki, jakimi czaruje współczesna cywilizacja. To, co dla 

nich najistotniejsze, to przekonanie, że dzięki naukom Om Gurudeva i proponowanym 

przez niego praktykom, odzyskują świadomość, a skutkiem tego wolną wolę, której 

zostali pozbawieni przy pomocy atakujących ich, wszechobecnych, rozmaitych bodźców 

kulturowych.

12. Podsumowanie

Pisząc poniższą pracę postawiłam sobie za cel ukazanie przemian, jakim, na 

przykładzie badanej grupy, ulega polska religijność. Jak dowiodłam, decyzja odejścia od 

Kościoła spowodowana była potrzebą wewnętrznej praktyki, której brak w katolicyzmie. 

Medytacja kontemplacyjna znana była bowiem i praktykowana do niedawna wyłącznie w 

tradycji monastycznej, poza wpływem której pozostawali przeciętni katolicy. 

Współcześnie, jakby w odpowiedzi na podjęte przez wiernych poszukiwania duchowe, 

zaczęto przybliżać ją również szerszemu kręgu odbiorców. Sądzę jednak, że odkrywane 

praktyki duchowe nie wiążą się tak ściśle w świadomości zbiorowej z indywidualnym 
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doświadczaniem sacrum, jak praktyki filozofii Wschodu. Powodów owej sytuacji jest 

kilka. Po pierwsze, wpływa na to społeczne postrzeganie religii, jako upolitycznionej i 

zinstytucjonalizowanej, a w konsekwencji zdesakralizowanej. Krytykowana jest za 

nadmierną obrzędowość, jej intelektualizację na rzecz odejścia od potwierdzania jej na 

drodze indywidualnego doświadczania, a także brak charyzmatycznych jednostek, które 

byłyby w stanie natchnąć i zainspirować ludzi. Mniemam, że ze względu na liczne, w 

ostatnich latach, afery, w jakie zamieszani byli hierarchowie kościelni, społeczeństwo 

straciło do nich zaufanie i szacunek. Ten rys katolicyzmu, jak ukazują badania, tak silnie 

zakorzenił się w zbiorowym wyobrażeniu, że trudno go zanegować. W konsekwencji 

Kościół w Polsce w żaden sposób nie łączy się z duchowością. Natomiast nierozerwalnie 

jest z nią powiązana religia hinduska. Powodem tego jest ugruntowane w polskiej kulturze 

przeświadczenie o Indiach, jako uświęconej ziemi, gdzie boski wymiar przejawia się na 

każdym kroku. Uważam, że właśnie poprzez upadek autorytetu kościelnego i powszechne 

wyobrażenie dotyczące katolicyzmu, zadecydowały o skierowaniu się ludzi pragnących 

odnowienia wiary w kierunku tradycji indyjskiej.

Tym, co zafascynowało ich w filozofii jogi, a czego chrześcijaństwo nie jest w stanie 

zaoferować, to wolność myśli. Religia w przeciwieństwie do filozofii jogi opiera się na 

doktrynie, która kształtuje ramy przeżyć religijnych, poza których wyjście równoznaczne 

jest z herezją. Myśl indyjska odwrotnie, akcentuje indywidualny, czyli mistyczny wymiar 

wiary. Zaznacza, że wiedza religijna nie może być narzucona z góry, ale powinna być 

rozwijana na drodze osobistego doświadczenia. W ten sposób gwarantuje człowiekowi 

większe poczucie swobody umysłowej. Kolejną potrzebą współczesnego człowieka jest 

potrzeba stałej przynależności do świata sacrum, o jakiej przekonuje Janglidas, a którą, 

jak głosi Kościół, człowiek utracił popełniając grzech pierworodny. O ile religia 

chrześcijańska twierdzi, że na ponowne zjednoczenie z Bogiem należy zasłużyć, o tyle 
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teksty jogiczne od pokoleń zapewniają, że człowiek w swej istocie jest odwiecznym, 

niezależnym, niezmiennym bytem. Dzięki perspektywie, jaką szerzy filozofia jogi, 

następuje ponowne dowartościowanie ludzkiego istnienia i wtórne wpisanie go w ład 

kosmiczny. Ta potrzeba jest w istocie odpowiedzią na powszechnie w społeczeństwie 

wyznawany agnostycyzm, pragmatyzm i racjonalizm. Dzisiejszy człowiek nie chce być 

pozostawiony sam sobie, z dala od Boga, który patrzy na niego z góry, lecz pragnie 

wierzyć, że posiada z nim bezpośredni kontakt. Przyjęcie takiej perspektywy wyraża – jak 

wnioskuję – brak poczucia bezpieczeństwa w świecie związany z pogłębiającą się izolacją 

i indywidualizacją jednostki. W odpowiedzi na uczucie zagubienia i lęku myśl indyjska 

przekonuje o istnieniu pierwotnej, transcendentnej siły, której każdy może doświadczyć 

praktykując zalecane ćwiczenia duchowe.

 W toku tego myślenia egzystencja ludzka zyskuje nowe znaczenie. Przestaje być 

bezcelowa, dla samej siebie, o czym przekonuje nas współczesna kultura, nie jest także, o 

czym przypomina nauka Kościoła, naznaczona piętnem grzechu. Życie staje się 

uświęcone, ponieważ według tradycji indyjskiej jest jedyną istniejącą drogę prowadzącą 

do wyzwolenia, a w konsekwencji, odrodzenia do boskiego wymiaru. Ukształtowane 

przez etyczne i religijne ideały, podporządkowane celom zbawczym przeciwstawia się 

panującemu obecnie rozłamowi między tym, co wyznawane i wyobrażone, a 

praktykowane. Poprzez zniesienie owego dysonansu przywraca się w jednostce poczucie 

spójności, bowiem zyskuje ona przekonanie, co do jedności rzeczywistości, w której żyje. 

W efekcie osobę taką cechuje większa świadomość siebie, swoich emocji i odczuć, jak 

również silniejsza wola i wiara we własne działanie. Jest ona bardziej nastawiona na bycie 

w teraźniejszości, wierząc, że świat, w którym żyje jest danym jej, wyłącznym gruntem, 

na którym może się realizować, spełniać swoje powołanie. To, co zapewnia jednostce 

poczucie panowania nad rzeczywistością, to świadomość Duszy, którą powinna 
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nieustannie utrzymywać. W ten oto sposób zyskuje wiarę w boską moc, jaką posiada. Jeśli 

jest ona wystarczająco głęboka, to pozwala jej w istocie czynić rzeczy, które wychodzą 

daleko poza racjonalne wyobrażenia. Przywołane w pracy praktyki duchowe, jakie mają 

miejsce w ashramie Babajiego, mogą służyć za dowód, że wszelkie ograniczenia są 

kwestią umysłu. Człowiek, który zdoła go opanować w efekcie medytacji i koncentracji, 

zyskuje zdolność robienia rzeczy, które pozostają poza zasięgiem przeciętnego człowieka. 

Pragnienie przekraczania ludzkich barier na drodze do doskonałości jest we współczesnej 

cywilizacji tłumione ze względu na wysiłek, jakiego wymaga, a co za tym idzie, 

przenoszone w sferę wyobrażeń. Tymczasem celem metod jogicznych jest znoszenie 

wszelkich wytworzonych przez intelekt przeszkód jak najbardziej w wymiarze realnym. 

Można więc przyznać, że system jogi, którego istotą jest transgresja, najpełniej wyraża 

naturę człowieka, jako że „stanowi z pewnością najtrudniejsze wyzwanie, jakie umysł 

kiedykolwiek rzucił sam sobie, przestać istnieć, żeby wreszcie być”133.

Z przeprowadzonych badań wnioskuję, że – w powszechnym odczuciu – filozofia 

jogi, w przeciwieństwie do katolicyzmu, zaspokaja potrzeby psychologiczne i społeczne, 

jak m.in. potrzebę sensu życia, samorealizacji, wolności myśli. Jednak, jak zostało 

potwierdzone, pomimo, że uważa się naukę Kościoła za ograniczającą i więżącą, nie jest 

możliwe pełne od niej wyzwolenie. Uwidacznia się to w sposobie, w jaki Polacy opisują 

postać Mistrza i interpretują jego nauki mimowolnie przypisując do obydwu kontekst 

chrześcijański. W Janglidasie rozpoznają osobę Jezusa, przyrównując wykładaną przez 

niego filozofię miłości Atmy, do nauki proroka. Idea miłości, na jakiej opiera się religia 

katolicka znajduje ponownie żywego głosiciela – Om Gurudeva. Biorąc pod uwagę 

bliskość, jaka zawiązuje się między nim a Polakami, ich wspólną relację można 

przyrównać do tej, jaka łączyła proroka i apostołów. Bezpośredni kontakt i szczera, 

133 Jean-Claude Carriere, Alfabet zakochanego w Indiach, Drzewo Babel, Warszawa 2009, s. 125.
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spontaniczna więź mistycznego braterstwa, jakiej mogli doświadczać pierwsi 

chrześcijanie, w wyniku rozrostu misji i wprowadzeniu hierarchii nie może być udziałem 

współczesnych wiernych. Jest ona natomiast możliwa do odczucia w grupie Janglidasa. 

Powstała wspólnota zaspokaja potrzebę przynależności jednostki do grupy, budząc w niej 

uczucia solidarności i jedności z innymi zrodzone z doświadczenia religijnego.  W 

rzeczywistości tym, co przyciąga do ashramu Janglidasa, jest możliwość powrotu 

Polaków do źródła tradycji chrześcijańskiej i doświadczeń pierwszej wspólnoty. Ponieważ 

głoszona przez niego nauka ma charakter uniwersalny i jak głosi Mistrz, ponadreligijny, 

Polacy mogą w jej ramach wyznawać swoją wiarę. W rezultacie wpisują Babajiego w 

obcy mu, a dla nich pierwotny kontekst religijny. Przyjmując tę perspektywę można 

wywnioskować, iż mimo że Polacy odchodzą od katolicyzmu krytykując instytucję 

kościelną, odrzucając wyraz kultowy i doktrynę oraz kierując się w stronę filozofii 

indyjskiej, to ostatecznie w swoim działaniu odwołują się do religii chrześcijańskiej. 

Ogromne zainteresowanie naukami Jangliadasa sygnalizuje więc przywiązanie do tradycji 

katolickiej. Fakt, że jest ona tak głęboko wpisana w kulturę polską, stanowiąc wręcz 

synonim polskiej narodowości, tłumaczy, czemu to właśnie Polacy są najliczniejszą grupą 

europejską wśród uczniów Om Gurudeva. 

13. Załączniki

Załącznik 1. Om Gurudev Janglidas Maharaj
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Źródło: http://omgurudev.prv.pl. 

Załącznik 2. Obraz Vishwatmaka
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Źródło: http://www.vishwatmak.org/images/aatma_baba_1.jpg.

Załącznik 3. Złota Świątynia
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Źródło: http://www.jantra.com.pl/pliki/kokamtham_05_2011/pages/view%20from
%20my%20ashram%20window%204.htm.

Załącznik 4. Brama wjazdowa ashramu w Kokamthan

Źródło: http://www.jantra.com.pl/pliki/kokamtham-2011/pages/100_0286.htm.

Załącznik 5. Kutir Janglidasa Maharaja
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Źródło: http://www.jantra.com.pl/pliki/kokamtham-2011/pages/100_0289.htm.

Załącznik 6. Pudża wykonywana w trakcie ceremonii Anushthan

Źródło: http://www.jantra.com.pl/pliki/poland2009/taraska/pages/omgurudev
%20659.htm.
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Załącznik 7. Tekst Aarti ułożony przez Janglidasa Maharaja zaraz po osiągnięciu stanu 
samadhi (tłum. Krzysztof Stec)

STAVAN

Kłaniam się Temu Dobremu Guru Szczęśliwości Brahmana, dającemu najwyższe 
szczęście,
Jedynemu, o postaci utworzonej z mądrości, który przekroczył pary przeciwieństw, 
podobnemu niebu, będącego przedmiotem Wielkiego Sformułowania "Tym Ty 
Jesteś",
Jedynemu, Wiecznemu, Czystemu, Stałemu, Wszechmyśli, Świadkowi będącemu 
ponad uczuciem, wolnemu od trzech gun.

ARATI

Robię kamforowe Arati z miłością do mego Guru
Raduję się widząc mego Guru w postaci Bytu - Świadomości - Szczęścia
Oddałem ascezie me ciało jak pachnącą kamforę,
Przyjąłem bhakti do mego życia i rozjaśniłem je
Zapalając płomień wiedzy duchowej, ofiaruję je Haremu
Widząc postać utworzoną ze świadomości ogarnęła mnie radość
Robię kamforowe arati z miłością do mego Guru
Raduję się widząc mego Guru w postaci Bytu - Świadomości – Szczęścia

Wykonuję Arati do mego Dobrego Guru, Boskiego Jangli
Zapaliłem lampę wszystkich pięciu żywiołów.
W jaki sposób bezgunowy stan nadszedł Babo?
Mój Jangli Maharaj jest zupełnie cichy, jednak on obdarza łaską wszystkich.
Ta złuda radżasu, tarasu i sattwy odeszła Babo, złuda odeszła
Sam Bóg przejawił się za tą złudą.
W jaki sposób uczyniłeś tę igraszkę w oceanie życia?
W ten właśnie sposób rozprzestrzeniłeś swoje stworzenie.
My czujemy jakbyśmy patrzyli na Twą postać dzień i noc
I śpiewali Twą chwałę.
Niech na nowo zawsze wymawiam Twoje imię,
Natura Kosmosu została pokazana tym oczom Babo,
Mój mistrz jest łaskawy i prostoduszny
Brahma, Wisznu i Maheśa stale Cię kontemplują Babo,
Twą postać stale oglądają.
Ty wspierasz cały wszechświat o Jangli Maharaj
Wykonuję Arati do mego Dobrego Guru, Boskiego Jangli
Zapaliłem lampę wszystkich pięciu żywiołów.
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OM, zwyciężaj boski Guru, Panie, zwyciężaj dobry, boski Guru;
Masz postać czystej świadomości, masz postać zgłoski OM
Czciciele uciekają się do Ciebie - OM, zwyciężaj dobry, boski Guru

Jesteś panem trzech światów,
podporą wszechświata.
W swej świetlistej postaci, w swej świetlistej postaci
masz kształt najwyższego Brahmana - OM, zwyciężaj dobry, boski Guru

Twą postacią jest szczęście,
zatopionyś stale w medytacji.
Widząc Twe cuda, widząc Twe cuda
czciciele ujrzeli w Tobie Krysznę - OM, zwyciężaj dobry, boski Guru

Sławiąc wielkość medytacji,
oczyściłeś wszystkich, oczyściłeś Babo wszystkich.
Wielu świętych ukształtowałeś,
Tak wielka jest Twoja potęga - OM, zwyciężaj dobry, boski Guru

Ci, co w sercu medytują
dotrą do Boga, dotrą do Boga.
Aby przekazać posłanie od Boga, aby przekazać posłanie od Boga
Guru został Awatarem - OM, zwyciężaj dobry, boski Guru

OM, boski Guru, Mantra jest cudownym zielem,
mantra jest cudownym zielem.
Kto powtarza mantrę, kto powtarza mantrę
Ten zyska wybawienie - OM, zwyciężaj dobry, boski Guru

Oddałem się Tobie w tym arati
Babo, w Tobie się schroniłem.
Weź mnie z ciemności do światła, z ciemności do światła;
Ukształtuj tak moje życie - OM, zwyciężaj dobry, boski Guru

OM, chwała Ci boski Guru, Panie, chwała dobry, boski Guru;
Który masz postać czystej świadomości, naturą zgłoski OM
Czciciele uciekają się do Ciebie - OM, zwyciężaj dobry, boski Guru

Pokłonię się do Twych stóp,
Będę patrzył na Twą postać,
Będę kochał i czcił Cię z radością,
Z uczuciem będę wymawiał Twe imię.

Tyś moją matką, Tyś moim ojcem,
Tyś moim krewnym, przyjacielem drogim,
Tyś moją wiedzą, Tyś moim majątkiem,
Tyś moim wszystkim, o Boże nad bogi.

Ciałem, mową, myślą czy zmysłami,
Rozumem, duszą, przyrody naturą
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Wszystko cokolwiek robię dla innych
Składam w ofierze: "dla Narajany".

Aczjutę, Keśawę, Ramę, Narajanę,
Krysznę, Damodarę, Wasudewę, Harego,
Śridharę, Madhawę, ukochanego Gopich,
Przewodnika siddhy, Ramaczandrę sławię.

Obym zawsze miał Twe boskie towarzystwo,
Oby me ciało dla Ciebie miało koniec.
Nie bądź dla mnie obojętny, O Nieskończony!
O Samartha* Guru, proszę Cię o to.
Gdziekolwiek me serce pójdzie,
Obym znalazł tam Twą postać.
Gdziekolwiek bym skłonił głowę,
Obym znalazł tam Twe lotosowe stopy.
O Samarth Guru, Twym dzieckiem jestem
Nie wiem jak Ci służyć.
Niezliczone są moje uchybienia wobec Ciebie
O dobry Guru, przebacz mi moje uchybienia.

Tyś jest Władcą Wszechświata, Król nad Króle,
Królem joginów, Najwyższym Brahmanem, Byt - Świadomość - Szczęście
Święty Dobry Guru, Wszechjaźnio, chwała Ci Boski Guru

Piękne, piękne jest imię OmGurudev
Słodkie, słodkie jest imię OmGurudev
Szczęśliwe, szczęśliwe jest imię OmGurudev
Pomyślne, pomyślne jest imię OmGurudev
Drogie, drogie, drogie [mi] jest imię OmGurudev
W sercu mieszkające jest OmGurudev
Powtarzaj przeczyste, święte imię OmGurudev

Szczęśliwe, szczęśliwe jest imię OmGurudev
OmGurudev gdy bierze, gdy daje
OmGurudev gdy śpi, gdy czuwa
Imię OmGurudev jest drogą duchową praktykującego
Imię OmGurudev jest duchową ukochaną świętych
Imię OmGurudev jest drogą do osiągnięcia ciszy
Powtarzaj przeczyste, święte imię OmGurudev

Imię OmGurudev jest niszczycielem grzechów
Imię OmGurudev jest lądem dla pogrążonych w oceanie wieku Kali
Imię OmGurudev jest schronieniem w trójświecie
[Imię OmGurudev] jest niszczycielem w Kalijudze
W każdej drobinie słyszy się je
Mira Bai śpiewa to imię
Powtarzaj przeczyste, święte imię OmGurudev
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Oczyszczające i bardzo drogie imię
[OmGurudev] jest najdroższym imieniem bhaktów
Dla osiągnięcia Atmana przyjacielem jest imię OmGurudev
Jest przewodnikiem do osiągnięcia zasługi
Jest przewodnikiem do osiągnięcia mocy
Najdroższe, najdroższe, najdroższe [mi] jest imię OmGurudev
Powtarzaj przeczyste, święte imię OmGurudev

Źródło: http://omgurudev.prv.pl/.
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