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BİR DUA
Bırakın rüzgar arkanızda olsun,
Melekler sizinle dans etsin
Ve bilinciniz
Zafere giden yolda size rehberlik etsin.
Bırakın Melekler,
Kutsal Ruhlar, Avatarlar ve
Tanrı' nın tüm Yeniden Doğumları
Sizin için dua etsin.
Tüm insanların huzuru ve zenginliği için hissettiğiniz
Sevginin saflığında yücelin ve her şeyi kutsayın.
Zamanın ne istediğini hatırlayın;
Zamanın ve mekanın gereksinimlerini koruyun.
Kutsal. soylu,
Güzel. cömert ve eksiksiz olursunuz.

Yogi Bhajan

Bu kitap, sevgili eğitmenim Yogi Bhajan'a ve onun yöne
timinde bulunup beraberce bu kadim öğretileri Batı'ya, bi
ze, altmışlı yılların arayış içindeki insanlarına ulaştıran Altın
Eğitmenler Zinciri'ne; bana yaşam veren ebeveynlerime;
sevgili kızım Wahe Guru Kaur'a, onun kuşağına ve sonraki
beş kuşağa; son yirmi yıl içinde kapımızdan içeri girerek bu
öğretilerin sonucunda değişim gösterenlere ve şu anda tüm
dünyada Kundalini Yoga ve Meditasyonu'nu öğretenlere
adanmıştır.
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ÖNSÖZ
Bu değişen dünyada, insanlar derin bunalımlar sonucu içten
içe tükenmektedirler. Bu süreci tersine çevirmek bu çağın
acil bir gereksinimidir. Trilyonlarca düşünce, milyonlarca
duygu, yüz binlerce heyecan ve binlerce arzu vardı. İnsan
lık bir değirmen taşında öğütülmektedir ve biz, bu acı veren
değirmen taşını ters yöne çevirerek bir mutluluk kaynağına
dönüştürmeliyiz, çünkü mutluluk bizim doğuştan gelen
hakkımızdır. Bu çalışma bu amaca hizmet etmektedir. Tan
rı, bu çalışmayı yapan herkesi kutsasın.
Yogi Bhajan

EGZERSİZ VE ÇİZİMLERİN LİSTESİ
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Akıldan Çıkmayan Düşüncelere Karşı Meditasyon, 1 13
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Üçüncü Çakra - Kararlılık, 1 23
Soluk Alıp Vermeyi Öğrenmek, 128
Esneme Duruşu, 140
Sakinleşme Meditasyonu: Sitali Pranayam, 1 45
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Gücü ve Azmi Geliştirmek İçin
Değişimli Olarak Bacak Kaldırma, 163
Stresten Kurtulma Meditasyonu, 165
4

Dördüncü Çakra - Sevecenlik, 167
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Kalbi Açma Egzersizi, 190
Kalp Merkezini Açma Meditasyonu, 191
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Beşinci Çakra - Dürüstlük, 193
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Boğaz Çakrasını Açmak İçin "Sat Nam" Mantrasını
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Boynu Sekiz Çizerek Çevirmek, 211
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Kötü Alışkanlıkları Yenme Meditasyonu, 226

6 Altıncı Çakra - Sezgi, 229

Üçüncü Göz Noktası Üzerinde Meditasyon Yapmak, 230
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Kurtulmak İçin Meditasyon, 234
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Depresyonu Alt Etmek İçin Meditasyon, 254
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Yedinci Çakra - Smırlıındınlmamışlık, 269
Sa-Ta-Na-Ma Meditasyonu, 274
Nefesi Boşaltma Meditasyonu, 282
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Sınırlandınlmamışlık İçinde Meditasyon, 298
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8 Sekizinci Çakra - Parlaklık, Işıldamak, 309

Aura Üzerinde Zihinsel Bir Egzersiz, 311
Aura Alanını Genişletme Egzersizi, 313
"Ben" Meditasyonu, 317
Elektromanyetik Frekansınızı Artırın, 319
Ruhsal Farkındalık Meditasyonu, 321

Ek B: Mükemmel Sağlık İçin
Kundalini Yoga Çalışma Seti ve Meditasyon, 333

TEŞEKKÜR
Harper Collins'den sevgili editörüm Diane Reverand'a;
bu işe gösterdikleri güven nedeniyle Jane Dystel ve ajansı
na; önsezisi nedeniyle Cathryn Michon'a, bu projeyi bir so
na ulaştıran Tej Kaur'a, ayaklarımın yere basmasını sağla
yan kocam Gurushabd Singh'e; desteği ve sevgisi ile yanım
da olan Madene Stevens' a ve "Golden Bridge" de bana ce
saret veren tüm öğrencilere teşekkür etmek istiyorum.

YAŞAMIMA KISA BİR BAKIŞ
İzin verirseniz, henüz beni tanımayanlara kendimi tanıt
mak istiyorum. Adım Gurmukh ve neredeyse yirmi yıldır
Kundalini Yoga eğitmeni olarak kutsanıyorum. Kundalini
Yoga, bir zamanlar çok sıkı korunarak gizli tutulan, çok de
ğerli ve kadim bir bilimdir. Bu yoga, herhangi birinin yaşa
mını iyileştirme ve daha iyiye taşıma potansiyeline sahiptir.
Sevgili eğitmenim, Yogi Bhajan'la ilk kez 1971'de,
Arizona' da Tucson'da karşılaştım. Amerika Birleşik Devlet�
leri'ne 1969'da gelişinden beri, bir Kundalini Yoga ustası
olarak görevi, bu kutsal bilimi öğretecek eğitmenler yetiştir
mekti. Onunla ilk kez göz göze geldiğimde şaşkınlık içinde
kalmıştım. Kendimi kısaca tanıttım; insanın içine işleyen o
delici bakışlarıyla bana baktı. Hemen orada, daha ilk karşı
laşmamızda bana adımı, yani "Gurmukh'u" verdi; sözcük
anlamı, "kutsal bilgeliğin sözlerini yaşayan, soluyan ve kal
binin derinliklerinde bu özle iletişime geçen" demektir.
O sırada bana şunu söylediğini hatırlıyorum: "Bu yola
girmeseydin sana ne olabileceğini bilmiyorsun. Çok ileri gi
debilirsin. Tamamen değişeceksin."
Burada yaşadığım bu deneyimin bende uyandırdığı derin
miRnettarlık sayesinde, hayatımı, Kundalini Yoga ve Medi
tasyonu aracılığıyla, başkalarının kendi ruhlarıyla bağlantı-
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ya geçmelerine yardımcı olmaya adadım. Bunun, iç dünya
nızın derinliklerine inmek için tek yol olmadığını biliyorum,
fakat insanları acı çekme durumundan huzura, hatta coşku
duyma durumuna nasıl hızlı ve güçlü bir şekilde dönüştür
düğüne de tanık oldum.
Kocam ve kızımla beraber Los Angeles'ta yaşıyorum. Kı
sa bir süre önce "Golden Bridge" (Altın Köprü) adlı bir yo
ga merkezi açtık. Bu merkezin pek çok insana yardımcı ol
ması ve hizmet etmesinden ötürü minnettarım.
Ben bir Sih 'im. Her yıl ruhumu tazelemek için Hindis
tan'a giderim; bu ülkenin beni eğitmesine ve beni istediği
gibi şekillendirmesine izin veririm. Ruhsal derslerimden en
önemlilerinin çoğunu bu ilginç ve güzel ülkede aldım.
Hindistan'da pek çok yere gideriz, fakat çoğunlukla ku
zeye, Sihler'in ruhsal barınağı olan Amritsar'daki Altın Ta
pınak'ı ziyaret ederiz. Dört yüz yıldan fazla bir zamandır
duaların ve ilahilerin hiç eksik olmadığı bu muhteşem altın
yapı büyük bir göl ile çevrilidir. Dünya üzerinde, çok yük
sek bir titreşim yayan ve dünyayı birarada tuttuğu söylenen
enerji girdapları vardır. Buralarda, insanlar, dünyada barı
şın sağlanması için sürekli dua ederler. İşte Altın Tapınak
da, her türden hayat tarzına ait insana açık dört kapısıyla,
böyle yerlerden biridir.
Altın Tapınak'ta her gün, on bin insana yemek verilir ve
barınma olanağı sağlanır. İnsanlar, beraberce dua edip, ila
hiler söyleyip, yemek yediklerinde, dünya üzerinde de barış
olacaktır.
Hindistan'da en çok sevdiğim yerlerden ikincisi ise, Kut
sal Dalai Lama'nın, sürgündeki Tibetli Budistlerin arasında
yaşadığı Dharamsala' dır. Kültürleri inanılmaz ölçüde nazik18
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tir. Amerika'da kimi araçların üzerinde "Tibet'e Özgürlük"
(Free Tibet) yazan çıkartmalar görürseniz, bu sloganın "Se
vecenlik dolu bir geleneği kurtarın!" anlamına geldiğini bil
melisiniz.
Son gezilerimden birinde, Tanrı bana asla unutamayaca
ğım bir armağan verdi. Şehrin, toprak ana caddesinde yürü
yordum. Bir köşeyi döndüğümde, yolun her iki yanında da
insanların toplanmış olduklarını gördüm. Rahibeler, keşiş
ler, Tibetli çocuklar, esnaftan pek çok insan vardı. Sanki bir
festival için toplanmışlardı. Hintliler patlamış mısır satıyor
lardı, sanki şehirdeki herkes oradaydı.
Dalai Lama'nın arabasının geçmesini bekliyorlardı. Del
hi 'ye gitmek için tapınaktan ve evinden ayrılmıştı, oradan da
İsrail' e ve sonra da Afrika'ya uçacaktı. Hepimiz bekliyorduk.
Çevrede küçük köpek yavruları dolanıyordu. Güvenlik
görevlileri yolu açık tutmaya çalışıyordu. Ben de, bir rahibe
ile bir keşiş arasında sıkışıp kalmıştım. Yol boyunca çocuklar
oyun oynamaktaydılar. Bir eşek sürüsü, tapınağa granit taşı
yordu. Kalabalığın içinde yer yer yabancılar görünüyordu.
Ne zaman bir araba yaklaşsa, onun geldiğini sanıyorduk.
Sonunda, o an geldi. Tepenin eteğinden aşağıya doğru,
altın renkli araba, önünde ve arkasında güvenlik cipleri ile
birlikte yaklaştı. Arabası bize doğru yaklaşırken, ellerini al
nında birleştirmiş ve gülümseyerek eğilen Kutsal Dalai La
ma ile bir an için göz göze geldim.
İşte o anda bir şey oldu. Sanki, zaman durdu. Her şey eri
di; renkler birbirine karıştı, hiçbir şey hareket etmedi. Ara
bası yavaşça geçip giderken sessiz bir "Ah" duydum, varo
lan her şeyin ta özünde yankılanan bir sesti ve bir an için her
şey Bir oldu. O anda, tek ve yüce bir ruhtan yayılan sıcaklık
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ve aydınlık beni fazlasıyla şaşırtmıştı. Bu kutsal insandaki
aydınlık hepimizi tamamen kaplamıştı.
Bu harika Bir olma duygusunu hayatımda sadece birkaç
kez yaşadım. Kızım dünyaya geldiğinde de aynı duyguya
kapılmıştım. O gün, Dharamsala'da duyduğum Bir Olma
duygusu sadece bir an sürdü. Dalai Lama, yoldan yukarı
doğru ilerleyerek gözden kayboldu. Renkler ayrışıp belirgin
leşti, zaman tekrar ilerlemeye başladı ve geri geldik - fakat
hepimiz bir şekilde değişmiştik. Bu alçakgönüllü insan, bir
insanın sahip olabileceği ve tam anlamıyla geliştirilmiş ay
dınlık hakkında bir deneyim yaşamamızı sağlamıştı.
Bu kitap, bir esin kaynağı olabilirve suyun yüzeyinde çı
kardığı dalgacıklar, diğer insanların yaşamlarına daha fazla
neşe ve gelişimin gelmesine küçük bir parça katkıda buluna
bilirse, bu benim için büyük bir ayrıcalık ve onur olacaktır.
Sat Nam.
Gurmukh Kaur Khalsa
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Bir gün, biri bana, Kundalini Yoga ve Meditasyonu'na baş
lamadan önce ne yaptığımı sordu. Bir an için ona gözlerimi
dikip baktım, bunu kabalık olsun diye yapmamıştım, gerçek
ten de hatırlamıyordum. Şimdi, çok farklı bir insanım. Yoga
ve meditasyon yolunu izlerken, hücresel düzeyde iyileşip, ge
liştiğime ve ruhumda bir gezi yaparak kendi gerçeğimle bağ
lantıya geçtiğime inanıyorum. Bunu yaparak, başka insanlara
hizmet etmiş oldum. Tüm bunlar, Kundalini Yoga ve Medi
tasyonu adlı inanılmaz derecede derin ve şifa verici bilim sa
yesinde oldu. Bu hayattaki amacımın bir bölümünün, öğren
diklerimi başka insanlara da aktarmak olduğuna inanıyorum.
Yoga ve meditasyon çalışmaktan ötürü oluşan mucizeler
konusunda fazlasıyla şevkliyim. Meditasyon yapmayı Oğren

mek, anlamayı arzuladığınız her şeyi hayatınızın içine soka
caktır.
Yaşadığı.n.ız hayat değil, bu hayata kattığınız
önemlidir.

cesaret

Hayatta herkese olduğu gibi, karşıma meydan okumalar
çıktığında, kendimi iyileştirmek. için ku.llanabileceğim araç
lara sahibim. Bunlardan bazıları çok basittir ve sadece bir
kaç dakikalığına zamanımı alır.
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Yoga, kişisel gelişimle değil, kendini kabul etmeyle ilgi
lidir.
Gittikçe daha fazla sayıda insan yoga ve meditasyona il
gi göstermeye başladı ve bu beni hiç şaşırtmadı. Yoga yap
manın, "kişisel gelişimle .. ilgili çılgınlıklardan biri olmadığı
nı anlamak çok önemlidir. Bu, bir ken dini kabullenme çalış
masıdır ki, bu da çok farklı bir şeydir. Gerekli olan, ·'ona
rılmanız" değil. sadece ne kadar harika ve mükemmel oldu
ğunuz kavramıyla bağlantıya geçmenizdir. Yoga, sizin ger
çekte kim olduğunuzu hatırlamanız ile ilgilidir. İşte bu ne
denle, en basit düzeyde yapsanız bile yoga yapmak, tıpkı
benimkini değiştirdiği gibi, sizin hayatınızı da değiştirebilir.
Mutluluk, doğuştan gelen bir haktır. İnsan olma deneyimi
yaşayan ruhsal bir varlık olarak doğdunuz.
Kundalini Yoga· daki en büyük meydan okuma genellikle
egzersizin kendisi değil. kişinin kendisini Yoga yapmaya ik
na etmesidir. Hayatımın büyük bir bölümünde yoga öğret
miş olmam gerçeği, en çok ihtiyaç duyduğum anda yoga
yapmayı hatırlayacağım anlamına gelmez. Bazen, dikkatimi
tekrar yoğunlaştırmam gerektiğini ve kendimi daha iyi his
setmek için bir şeyler yapmamın üç, beş dakikadan fazla sür
meyeceğini bilirim, fakat yine de olumsuz zihnim savaşı ka
zanır. Bezen kendimi yoga yapmaya ikna etmek, deneyebi
leceğim en ileri düzey yoga hareketinden bile daha zordur.

Acı, güvenebileceğimiz bir seçimdir. Acı, anlaşdmaz
değildir, o her zaman bizim için oradadır.
Eğer mutluluğa, şifa bulmaya, değişime doğru bir adım
atabilirsek mucizeler gerçekleşmeye başlar. Bu kitapta anla
tılan Kundalini Yoga ve Meditasyonu, mutluluğa giden o
küçük adımları atmanın bir yoludur.
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Bu kitapta anlatılanlardan birini bile deneseniz -bir solu
ma egzersizini. bir esnetmeyi, bir meditasyonu- bir yerler
de benim sizin için yüksek sesle tezahürat yaptığımı bilin,
çünkü bu ilk adımı atmanın en zor yapılan şey olduğunu ve
sadece bunu yaparken bile kendi adınıza olağanüstü bir za
fer kazandığınızı biliyorum.

MANTRALAR: NASIL İŞE YARARLAR?
Kundalini Yoga 'da, genellikle bize, yüksek sesle ilahi söy
lerken ya da sessizce meditasyon yaparken "mantra" deni
len bir hareket ya da bir soluma tarzı eşlik eder. Mantralar,
bilincimizde bir değişiklik yaratmak için tekrar tekrar, hiç
durmadan yinelediğimiz seslerdir.
İlahi söylemek size ilk başta biraz garip görünebilir, fa
kat şifa bulmak için güçlü bir araçtır. İnsanlar sık sık bana,
belirli bir meditasyon sırasında belirli bir ilahiyi söylemenin
ne amaca hizmet ettiğini sorarlar. Sözcükler sadece sözcük
olmaktan ileri gelen anlamları nedeniyle değil, tam bir açık
lamayı aşan bilimsel bir nedenden ötürü seçilmişlerdir. Kul
landığımız tüm mantraların kökeni "Naad" bilimine yani
seslerde saklı olan sırlara dayanmaktadır.
Ağzımızın üst damağı boyunca sıralanmış, seksendört
meridyen noktası vardır. Mantralar bize verilmiş özel arma
ğanlardır. Uzun zaman önce, son derece gelişmiş insanlar,
derin bir meditasyon durumuna girdiklerinde, dillerinin
ağızdaki bu meridyen noktalarına belirli düzenlerde değme
sini sağlayan bazı sesler çıkarıyorlardı. Bu, tıpkı piyano çal
maya benzemektedir; nasıl belirli notalara vurularak çok gü
zel bir şarkı besteleyebiliyorsak, söylediğimiz her sözle ya da
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