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Uwaga: to nie jest proroczy tekst. To tylko dar dla refleksji i skupienia przez następny rok, oparty na zmianie 

numerów. 

 

„Rzeczy, której potrzebujemy bardziej niż nadzieja to działanie. 

 

Kiedy zaczynamy działać nadzieja jest wszędzie. 

 

Tak więc zamiast szukać nadziei, szukaj działania. 

 

Tylko wtedy przyjdzie nadzieja.” -  Greta Thumberg 2018 

 

 

Kolejny rok mija, kolejny przychodzi, małe zmiany mają wielkie konsekwencje. Numerologiczna 8 (2018) 

staje się 9 (w 2019). Ostatnie dwie cyfry (19) reprezentują dar, jaki niesie rok. Skupmy się najpierw na tej 9. 

 

9 jest najwyższą cyfrą (z 9 liczb) i z niej może pochodzić błogosławieństwo. Poprzez medytację nad twoją 

wyższą świadomością, skarby cnót przychodzą do twojego życia.  

 

9 jest numerem pokoju lub wojny. W ciele to cnota lub wirus. Dziewiąty Guru poświecił swoją głowę i swoje 

życie dla pokoju wśród ludzi. To wymagało ogromnej elastyczności, niesamowitej tolerancji i intensywnej 

spokojnej wytrzymałości, która była budowana przez lata cierpliwej medytacji. 

 

W swojej ciemnej lub karmicznej właściwości, 9 przynosi frustrację, niecierpliwość, tyranię. Zastraszanie, 

sabotaż i fragmentaryczne szaleństwo. 

Nie-racjonalna inteligencja jest subtelna i ma swoją własną spójność. Trzeba dać jej przestrzeń i wyraz w 

naszym życiu. Kiedy jest zignorowana obraca się w niezdrowe szaleństwo, które terroryzuje i przejmuje nasze 

życie i świat. 

Ścieżki ku pokojowi nie obiorą racjonalnych i rozumnych dróg. Musimy być gotowi odpuścić  nasze 

ideologie, fiksacje, sztywne poglądy, które podtrzymywaliśmy jako święte. 

 

Jeżeli pokój nie przychodzi, niczym jak zapach rozprzestrzeniajacy się w atmosferze, wtedy mamy podziały 

w obopólności i wzrost uwagi na różnicach. Wtedy idea pokoju będzie niczym jak tylko piaskiem 

przesypującym się przez palce. Wybierzmy więc wirusy z cnotami. 

 

9 jest ekspansją, która porusza się w kierunku ukończenia i/lub rozproszenia. Tak więc upewnij się, że to co 

się skończyło naprawdę się skończyło. Jeżeli chodzi o ukończenie spróbuj długiej cięciwy sformułowań takich 

jak – ‘zrobione, skończyłem z tym, to naprawdę koniec, wyczerpałem każdy aspekt, nie ma już nic więcej dla 

mnie do zrobienia, odkładam to, oddaje to w spoczynek, to obróciło się w pył i pada na ziemię, w imię 

pokoju...’ 

W twoim ciele 9 korsponduje ze śledzioną, która przejmuje zmęczoną krew i odnawia ją. 

2019 jest rokiem by zbudować wytrzymałość i by być przetestowanym. Kiedy dotrzesz do swojej granicy, ale 

nadal będziesz podtrzymywał i przejdziesz jeszcze trochę dalej, to wtedy właśnie buduje wewnętrzną siłę i 

wytrwałość. 

Jako dar dla świata, w tym roku uczyń swoje podróże pielgrzymkami pokoju. Podążaj w pokoju na tej ziemi 

i powiększaj pokój w miarę jak przechodzisz przez świat. Radość tego roku polega na stanie pokoju. Najpierw 

w naszym umyśle. Następnie pozwalając mu opaść do naszego serca i całego ciała, a wreszcie do działania. 

Pamiętaj jak myśl staje się uczuciem, potem emocją, która staje się pragnieniem i ostatecznie krystalizuje się 

w impuls prowadzący do działania. 

Zważywszy, że 9 jest w 19, która daje nam 10, jesteśmy pod wypływem wszystko albo nic, tendecji skrajności. 

Te właściwości 9 stają się bardziej intensywne. Inaczej mówiąc, potrzebna jest ekstremalna cierpliwość. 10 

wzmacnia lub gasi jakikolwiek numer z którym jest powiązana. Kiedy kończy się cierpliwość, wtedy do gry 

wchodzi ekstremalny obłęd. Kiedy tolerancja jest przełamana, wtedy rządzi szaleństwo. 



Wewnątrz ciebie, i w świecie wokół pytaj ‘czy to szaleniec czy mistrz pilotuje ten statek?’ 

 

19 = 1+9 = 10. Koło w liczbie 10 reprezentuje koło słuchania. Słuchania duszy, esencji. Słyszenie jest 

esencjonalne. Słyszenie Jednego w każdym. Słuchanie liczby 9 oznacza słyszenie subtelnego prowadzenia, 

które pochodzi spoza naszego codziennego życia. Słuchanie przynosi rozświetlenie ciała promiennego. Kiedy 

nie słuchamy głęboko, wtedy dusza jest przygaszona, i rozpoczyna zejście do piekła. 

 

2+0+1+9 = 12, 1+2 = 3: Liczba Trzy to Umysł Pozytywny. Dla afirmacji prawdziwej wartości. Równość jest 

cnotą i liczy się działanie. Będziesz znany ze swoich czynów. 

 

„Działaj by nie reagować” – przypomina nam Yogi Bhajan. Czy jesteś częścią problemu czy rozwiązania? 

Nie narzekaj, zrób coś z tym. Podejmij pozytywne działanie. Jest w nas część, która chce mieć zajęcie, ale 

potrzebuje treningu by stać się wsparciem dla autentycznej jaźni. Krzątanina, która służy by nieść naszego 

ducha poprzez czas i przestrzeń i by przebudzić nas do rzeczywistości. Jesteśmy tu by grać w grę aby przejść 

poza grę. W tym sensie gra ofiary nie jest żadną opcją. Jest samo-zaprzeczeniem, samo-przekonywaniem, 

samo-zwodzeniem, samo-pokonaniem i niszczeniem duszy. 

 

Mówienie tak: Po zidentyfikowaniu czego nie chcemy, czego nie możemy zrobić, do czego jesteśmy zdolni. 

Wtedy jest istotne by nie zostawiać próżni. Natura przyciągnie z powrotem stare duchy, których miałeś 

nadzieję że się pozybyłeś. Tak więc bądź proaktywny w określaniu tego do czego jesteś zdolny, czego chcesz 

i co możesz zrobić. I upewnij się, że to zrobisz. 

 

Mogę: Zbyt wiele uwagi w naszym społecznie naciskanym, społecznie wyedukowanym i społecznie 

kontrolowanym świecie, jest poświęcone temu co ‘powinniśmy’, ‘musimy’ zrobić. Pozytywny umysł jest 

poprostu zainteresowany tym co może być zrobione i chce działać. Ale zbyt często jest zgaszony krzykiem 

wewnętrznego cenzora, policjanta, rodzica, lub innej formy autorytatywnego głosu, znanego również jako 

‘super-ego’. Wtedy kończymy zachowując się i działając tak, by zadowolić to co sobie wyobrażamy jako 

opinie innych. Zawsze wyobrażając sobie ich osąd nad nami. 

Wstaję rano i mówię do siebie – ‘dzisiaj zrobię to co mogę’. Wieczorem udaję się na spoczynek i mówię do 

siebie – ‘dziś zrobiłem to co mogłem’. To jest oparte na prostym uświadomieniu sobie, że ‘Jestem czym jestem 

i to jest to’. 

 

I am, I exist, I have the right to exist 

I am, I like that I am 

I am, I am here, I’m happy to be here 

I am, and I am ok 

 

Jestem, istnieję, mam prawo by istnieć 

Jestem, taki jaki jestem 

Jestem, jestem tu, jestem szczęśliwy że tu jestem 

Jestem, i jestem w porządku 

 

Z tej prostej afirmacji jaźni, wybierasz tylko działanie i robisz to co możesz. To przejmie moc nad 

wewnętrznym sędzią, który ciebie obserwuje. Liczy się działanie. Działanie jest pełną mocy wiadomością dla 

konstrukcji osobowości złożonej z błędnych interpretacji twoich historycznych doświadczeń. Działanie mówi 

głośniej. 

 

I have found in me 

What I am to be 

That I already am 

And I’ll be what I am 

Because only I can 

 

Odnalazłem w sobie 

To czym chcę być 

To czym już jestem 

I będę tym czym jestem 

Ponieważ tylko ja mogę 

Działaj tak, jakby: Przyszliśmy na ziemię reprezentować Stwórcę. By ucieleśnić boskość w naszym 

działaniu. Świat jest sceną, na której gramy wiele przedstawień. Jednak nie zawsze mamy świadomość w co 

gramy, czemu gramy i konsekwencji do których to prowadzi. 

Na ścieżce świadomości rozpoznaj sens twojej najlepszej/najwyższej jaźni i zaczynij działać tak, jakbyś już 

żył w pełni. Ubieraj się tak, mów w ten sposób, i tak się zachowuj jakbyś już tym był. 

To się nazywa ‘robienie formy dla swojej duszy’ (Yogi Bhajan). 



 

Entuzjazm: By dać z siebie wszystko wymaga entuzjazmu. W jogiczej terminologii to się nazwya ‘tapa’. 

Zdolność by generować aktywne zainteresowanie cenną przyszłością. Czasem brakuje nam poczucia 

znaczenia lub celu, dlatego nie udaje nam się zrozumieć, że znaczeniem życia jest nasze stanie się. Co z siebie 

robisz poprzez życiowe doświadczenia? Pamiętaj, nie będziesz miał dużo doświadczenia, jeżeli nie będziesz 

działał. Nie usprawiedliwiony entuzjazm jest samo-inicjującym krokiem w stronę tego co jest w tej chwili 

dostępne.  

 

Co lubisz: Wszyscy przechodzimy trudne czasy. Ale czasami poprostu musimy tam przez chwilę być. A 

jednak możemy równie dobrze ugrzęznąć i zapomnieć o samo-inicjacji i pójsciu na przód. Są momenty, kiedy 

jest sens pamiętać o rzeczach, które lubisz. Muzyka, która ciebie inspiruje, ludzie którzy cię poruszyli, kwiaty 

i zapachy, które ciebie cieszą, jedzenie i smaki, które dają ci przyjemność, książka, filmy lub historie, które 

sprawiają że się uśmiechasz, miejsca na świecie, które przynoszą ci pokój i zdumienie. 

 

Uśmiechanie się: Badania nad korzyściami płynącymi z uśmiechania możesz przeprowadzić sam. Odkryjesz, 

że jest pełno dowodów potwierdzających, że uśmiechanie się jest zasadniczo dobre dla ciebie i świata wokół. 

Nie potrzebujesz czegoś, do czego możesz się uśmiechać. Choć część  o tym ‘co lubisz’ może być pomocny. 

Zwyczajne uśmiechanie się bez powodu jest doskonałym ćwiczeniem, z wieloma korzyściami. 

Mówimy, że twoim prawem z urodzenia, jest by być szczęśliwym. Jednakże, nie oznacza to, że ktoś przyniesie 

ci to na talerzu. Raczej jest to coś czego sam powinieneś się domagać. Rodzaj samo-przyzwolenia. 

 

Śmiech: Istnieje stan tlącego się szczęścia, zakopanego fałszywym przedstawieniem, którym żyjemy i 

fałszywymi kostiumami, które nosimy. Ukryty śmiech, głęboko zawiązany w węzeł w naszym brzuchu. 

Szczęście ma ten, kto rozwiązał ten węzeł i uwolnił naturalny śmiech. To jest lekkie, łatwe i bezwysiłkowe. 

 

Trzeci żywioł: Ogień to trzeci z pięciu żywiołów (elementów). Ogień niszczy i oczyszcza. Ognień ogrzewa i 

przemienia. To jest aktywny (raja) żywioł.  

Wewnętrznie jest to twój ogień trawienny: który trawi i rozprowadza składniki odżywcze, którego potrzebuje 

twoje ciało. Możesz pomóc 3, i jelicie cienkiemu, zapewniając, że jedzenie które jesz jest odpowiednie dla 

ciebie. Zewnętrznie jest to ogień w twoich mięśniach, który zapewnia katalizację dla działania. Na przykład, 

działanie odpowiedniego dzielenia zasobów i dzielenia się nimi ze wszystkimi. 

Emocjonalnie jest to złość, która musi wybuchnąć jak wściekłość albo nienawiść. Lepiej, żeby była 

przekierowana w efektywne działanie. Wtedy staje się ciepłem troski. Jeżeli troszczysz się, pokażesz to w 

działaniu. Kiedy działanie i związane z nim gorąco nie znajduje efektywnej ekspresji, wtedy gniew staje się 

zniekształconym przejawieniem. 

Gniew to niezarządzane emocjonalne stany bólu i smutku. Gniew jest odmową by być szczęśliwym lub by 

inni byli szczęśliwi. Gniew jest substytutem efektywnego działania. Niech ogień twojej troski poruszy cię do 

pozytywnej zmiany w świecie. Podejmij działanie, a znajdziesz świat rozwijający się i przepełniony Radością 

i ciepłem serca. 

 

Nadzieja tam, gdzie nie ma nadziei: Przykład trzeciego Guru Sikhów (Guru Amardas) jest inspiracją by 

nigdy nie mówić nie, by nigdy nie poddawać się, by mierzyć w to co wydaje się niemożliwe, nawet wobec 

różnych, poważnych przeciwności. By stosować Umysł Pozytywny, zakładając najlepsze, nawet w 

najgorszym scenariuszu. Gdzie każdy inny zgodnie z rozsądkiem i oceną porzuciłby całą nadzieję, pośród 

mroku, gdzie rozpacz wydaje się jedyną opcją, Guru Amardas pozostał na szlaku i wypełnił zadanie, na które 

się zgodził. Z tego powodu stał się znany jako: 

 

Schronienie dla tych, dla których ziemia nie jest prawdziwym domem 

Moc dla tych, którzy dochodzą do granic własnej mocy 

Nadzieają dla tych, którzy porzucili nadzieję w Mayę 

Honorem tych, którzy nie mają dumy ego 

 

 



Udzielanie pomocy: Guru Amardas wypełnił ten opis w bardzo konkretnym działaniu. Mył pariasów, 

przynosił im ubrania i karmił własną ręką. Zachęcał także kobiety by traktowały siebie jako równe istoty o 

równych wolnościach. Mówił im, że nie muszą już się więcej ukrywać. 

Bądź aktywny w oferowaniu pomocy tam gdzie możesz. 

 

Proś o pomoc: Kiedy już zrobiłeś wszystko co tylko mogłeś. I nie możesz już zrobić nic więcej. Wtedy jest 

w porządku i fair by poprosić o pomoc. Prośba o pomoc od innych, jak również od twojego połączenia z 

nieskończonym, boskim, kosmosem, uniwersalną świadomością, inaczej określaną jako Bóg. Prosząc o 

pomoc stajesz się widoczny dla świata. Nie jest to porażka ani słabość. Nie musi to pochodzić z gry ofiary. 

Staje się darem, przykładem dla innych, którzy muszą prosić i szansą dla innych by byli pomocni.  

Wyraża troskę o siebie i zaprasza innych by dzielili swoją opiekę. 

 

Wykazuj się, nie deklaruj: Bądź widzialny poprzez działanie. 3 to Umysł Pozytywny. Służy by potwierdzić 

twoje poczucie własnego znaczenia, wartości i szacunku. To są te  niezwykłe momenty i osiągnięcia, które 

pojawiły się w naszym życiu i zasługują by dać im głos. Te momenty służą by uczynić cię jaśniejszą i lżejszą 

istotą. Nie musisz chować swojego światła. Ani to światło nie potrzebuje specjalnej deklaracji. Raczej należy 

się nim dzielić i wykazać się poprzez pozytywne działanie. 

Ubierz swój najlepszy strój i idź w świat. 

Poznaj scenerię (zasady gry), i graj na tyle dobrze by wyjść poza grę. 

Pozwól innym czerpać korzyści z twojego pozytywnego wkładu. 

Buduj sukces w swoim życiu poprzez pomaganie innym w odnalezieniu ich drogi do sukcesu. 

Licz swoje błogosławieństwa, nie swoje przekleństwa, to zawsze będzie paliwem dla ognia błogości. 

W ostatniej pauri/stanza pieśni o błogości Anand Sahib, Guru Amardas (Trzeci Guru) deklaruje realizację: 

 

„Najwyższy Paarbrahm Bóg/Prabhu został osiągnięty/zrealizowany 

i wszystkie smutki i rozpacz zostały usunięte i zapomniane.” SGGS, Ang s.992 

 

Rytm: 3 jest pierwszą liczbą gdzie powtarzalność i wzorzec staje się ewidentny. Przyciąga naszą uwagę do 

rytmu i rutyny w życiu. Właściwość nawyków; nawyków, którym służymy i nawyków, które służą nam. Stań 

się obserwatorem wielu poziomów rytmów w tobie i wokół ciebie. Staraj się intuicyjnie harmonizować swój 

osobisty rytm, środowiskowy rytm i kosmiczny puls. 

 

3 domeny: Jako, że 9 to także 3 x 3, warto zatem wspomnieć o 3 psychikach i 3 prawdach. Poniższy wykres 

to dobra podstawa na start. Chociaż ma on wiele innych poziomów, które można by dodać. 

 
Zwierzę /Animal 

Świadomość Indywidualna / 

Individual consciousness 

Człowiek /Human 

Świadomość Grupowa/ Group 

consciousness 

Anioł/Duch /Angel/Spirit 

Prawda osobista/ Personal Truth Prawda 

okolicznościowa/Circumstantial 

truth 

Prawda Uniwersalna/Universal 

Truth 

Psychika Osobista (w 

tobie)/Personal psyche (within you) 

Psychika środowiskowa/ 

Environmental psyche 

Psychika Uniwesalna/Universal 

Psyche 

 

Cnotą jest Równość (Equality): Na koniec musimy zwrócić naszą uwagę na cnotę związaną z Umysłem 

Pozytywnym, numerem 3 i przykładem Trzeciego Guru. Zidentyfikujmy 3 sposoby by żyć cnotą równości. 

 

1. Ekongkar. Jeden jest rozwinięty do całego stworzenia. Kar jest także działaniem. Całe nasze działanie 

rozwijamy równo od tego samego impulsu duszy wewnątrz nas. By dać każdemu działaniu, każdemu 

wypowiadanemu słowu taką samą wartość. By poznać siebie jako rozszerzenie Jednego. By dać sobie taką 

samą wartość, szacunek, i równe miejsce w świecie, takie jakbyś dał innym. By tak samo umieścić  ciebie w 

kadrze. To równa się mantrze afirmacji ‘Bóg i ja, ja i Bóg, to Jedno’. 

Ten askpekt równości także wskazuje na to, że będziesz siebie mierzył nie wyżej, nie niżej niż ktokolwiek 

inny, bez względu czy jest to najwyższy królewski status czy najniższy żebrak. Pozwól sobie być 

dostrzeżonym i włączonym. Jeżeli nie możesz wziąść ten przestrzeni sam, wtedy jak będziesz mógł 

prawdziwie zaprosić innych by zajęli swoje miejsce? 



2. Bierz wszystkie doświadczenia, wszystkie sprawy, wszystkie doświadczenia, i traktuj je jako o równej 

wartości. Bogactwo lub ubóstwo, ból lub przyjemność, obraza lub pochwała, wysoki lub niski status, mieć 

lub nie mieć, wszystkie się równe, takie same. Suchy chleb jest równy najbardziej soczystym delicjom. 

Odnajdź to co jest równe w każdej sprawie. Nie ważne jaką formę przybiera życie, źródło jest takie samo, i 

wszystko powraca do tego samego źródła. 

Równość przypomina tobie by nie przywiązywać się do formy. By nie porównywać jednej formy z inną. Ani 

by nie walczyć o lepszą formę, ponieważ ostatecznie nie ma czegoś takiego. 

3. By traktować wszystkie istoty w równy sposób. Z takim samym szacunkiem, jaki chciałbyś dla siebie. 

Równość nie utrzymuje żadnych uprzedzień i nie jest zwodzona przez wygląd zewnętrzny. Wszyscy jesteśmy 

zrobieni z tej samej gliny, tych samych 5 żywiołów (elementów). Chodzimy po ziemi tej samej planety. 

Wdychamy to samo Powietrze. Nasza krew i kości są tego samego koloru, bez względu na wygląd zewnętrzny. 

Wiatr wieje, słońce świeci i deszcz pada równo na wszystkich, bez względu na fizyczne, społecznie czy 

psychologicznie zdefiniowane różnice. Jesteśmy równi wobec podmuchu śmierci. Ten Sam jest czczony i 

pamiętany w świętych miejscach wszystkich religii; nawet jeżeli jego forma i imiona się różnią. 

To samo światło świeci w każdym sercu. 

Każde przejawienie jest Bogiem, który mówi ‘Ja istnieję’. 

Umysł Pozytywny jest dany by potwierdzić Jednego we wszystkim. I by przełożyć to na codzienne działanie. 

To jest streszczone w sutrze ‘Jeżeli nie widzisz Boga we wszystkim, wtedy nie widzisz Boga wcale’ (Yogi 

Bhajan) 

 

Trójca Wodnika: Jako, że Jeden Bóg jest często opisywany w trójrakiej naturze, to dobra okazja żeby 

przypomnieć o idei Boga jako 3 w 1. 

- Transcendetalny, bez formy, bez imienia był i będzie, na początku i na końcu wszystkiego. O Nim trzeba 

pamiętać. Skąd pochodzimy i dokąd wrócimy. 

- Wszechobecny, przenikający wszystko, przesączający wszystko, wszystko jest ciałem Boga. To jest sposób 

by służyć Jedynemu; poprzez służbę Jednemu we wszystkim. 

- Wewnątrz ciebie. Głęboko w twoim wewnętrznym istnieniu. Oddychający, mały głos wewnątrz ciebie, ‘ja-

wewnątrz-mnie’. To przez ciało fizyczne możemy doświadczyć Jednego i poznać naszą prawdziwą 

tożsamość. 

 

Czwarte i niezwykłe zrozumienie równości jest znane jako odniesienie się od Jednej Uniwersalnej Kreatywnej 

Świadomości (znanej także jako Bóg), która jest aktywną zasadą działającą we wszystkim i wielką zrównującą 

mocą we wszystkich dziedzinach, aspektach i kierunkach życia. 

Realizacja i ucieleśnienie równości jest podstawą dla Umysłu Neutralnego i otwartego serca 

nieuwarunkowanej miłości; ale więcej tego przyjdzie z rokiem 2020, który daje sumę 4. Tymczasem pamiętaj 

o numerze 9 i bądź cierpliwy. 

 

Boskie Królestwo (Jedynego/Boga) jest stałe, stabilne i wieczne. 

Nie ma drugiej czy trzeciej pozycji; wszystko jest tam równe. 

Bhagat Ravidas, SGGS p345 

 

Piosenka dla 3-w-1: Zajęcia Kundalini Jogi kończymy piękną piosenką i modlitwą, która pokrywa 3 psychiki 

i sposób 3-w-1 by poznać Boga.    

 

May the long-time sun shine upon you 

All love surround you 

And the pure light within you 

Guide you way on 

 

Niech cię wieczny słońca blask zawsze tuli 

Miłość otacza 

A to czyste światło co jest w tobie 

Prowadzi cię 

Potrójne błogosławieństwa dla wszystkich, 

Shiv Charan Singh 

 
 

 

 
Tłuamaczenie na j.polski: Mandev Kaur, redakcja: Hari Karam Singh 


