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RadŜa Joga 

 

RadŜa joga oznacza jogę stwarzającą 

królów. Ludzkie dusze po przejściu przez wiele 

wcieleń uwięziły się w świadomości ciała i zajęły 

się jogą ciała. Jednak nikt nie zdoła osiągnąć 

trwałego szczęścia i spokoju za pomocą ćwiczeń 

fizycznych, umartwień, postów, rytuałów, 

kultów, ślepej wiary.  Drogą do prawdziwego 

szczęścia i spokoju, czyli do stanu wyzwolenia 

w Ŝyciu jest odzyskanie prawdziwego siebie, 

czyli świadomości siebie jako duszy działającej 

poprzez ciało, duszy, która jak król panuje nad 

swoim ciałem, a nie musi mu słuŜyć. 

 

Jako drogę do osiągnięcia tego stanu 

NajwyŜszy Duchowy Ojciec Śiwa wskazuje nie 

tyle jogę, ale prostą praktykę “pamiętania” Go.  

Jest ona łatwa, naturalna i ciągła,  a z jogą 

kojarzy się wysiłek. NajwyŜszy Ojciec nawet 

przebywając w ciele jest niezmiennie w stanie 

bezcielesnym tzn. jego świadomość jest 

oddzielona od ciała. Dlatego jest wolny od 

wszelkich wpływów.  Kiedy doświadczymy, Ŝe 

jesteśmy niezniszczalnymi duszami, a nie 

ciałami składającymi się z pięciu elementów, 

osiągniemy stan bezcielesny, czyli stan 

niezmąconego szczęścia i spokoju.  

 

 

Nowa Wiedza 

 

Wiedza podstawowa 

 
Wiedza o duszy, NajwyŜszej Duszy i cyklu 

świata. Przekazywana w formie murli wiedzy do 1969 
roku przez NajwyŜszego Ojca NajwyŜszą Duszę Śiwę 
grającego rolę Matki poprzez ciało Brahmy Baby 
(Dady Lekhraj). 
 

Wiedza zaawansowana 

 
Pogłębiona boska wiedza przekazywana   od 

1976 roku przez Śiwę grającego rolę Ojca, 
Nauczyciela i NajwyŜszego Przewodnika poprzez ciało 
Prajapity – ojca ludzkości. Dusza studiująca na 
poziomie zaawansowanym moŜe zrozumieć,  kto jest 
ojcem i matką świata, kto ogrywa role Brahmy, 
Śankara i Wisznu oraz poznać wszystkie swoje 
wcielenia w cyklu.  

 

Kontakt 

Uniwersytet Duchowy AIVV 

 

Delhi -10085.  House No. 351/352, Block A, Phase-I, 
Vijayvihar, (Near Sector-5 Rohini). 
Telefon:  011-27044227, 098913700107    Indie  
E-mail:     a1spiritual@sify.com  
 

Kontakt w Polsce:  

e-mail: inforpoint@gmail.com 
tel: 603 257 652 
 
Forma: zajęcia w formie indywidualnej lub w małych 
grupach. Terminy ustalane indywidualnie. 
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S h i v B aba  
Ojciec • Nauczyciel • Prawdziwy Przewodnik  

 
Istota ludzka ma trzech ojców. Pierwszy to 

ojciec wszystkich dusz, NajwyŜszy Ojciec Śiwa. 
Drugi to ojciec wszystkich ludzkich istot, 
PradŜapita Brahma, który jest ojcem całego 
cielesnego świata ludzi. Trzeci to ojciec ziemski. 

NajwyŜszy Ojciec NajwyŜsza Dusza 
Śiwa w wieku zbieŜnym trwającym od 1936      
do 2036 przychodzi w ciało zwykłego człowieka  
i przekazuje ludziom tę oto wiedzę. 

Dusza 

Ciało jest czymś odrębnym i dusza 
ludzka jest czymś odrębnym. Ich połączenie 
nazywa się Ŝyjącą duszą, albo inaczej istotą 
ludzką. śyjąca dusza to  niewidzialna energia 
działająca poprzez ciało. Ani dusza, ani ciało nie 
mogą działać osobno.  

Dusza jest bardzo subtelnym punktem 
energii, który moŜna porównać do Ŝywego atomu. 
Jest to świetlisty atom składający się z umysłu          
i intelektu oraz zawierający sanskary (ślady)      
wielu wcieleń.  

Dusza wchodzi w cykl narodzin                         
i śmierci. W kaŜdym cyklu moŜe przejść przez 
maksymalnie 84 wcielenia, minimalnie przez 
jedno. Kiedy przychodzi z NajwyŜszej Siedziby 
na ziemię, zaczyna grać swoje role, jak aktor; 
wówczas ulegając wpływom innych i wywierając 
wpływy na innych, tworzy konta czynów dobrych 
i złych. Przechodząc przez kolejne wcielenia, 
staje się coraz słabsza; jej umysł i intelekt stają 
się coraz mniej elastyczne. 
 

NajwyŜsza Dusza 

 Jest ojcem wszystkich dusz i podobnie 

jak one jest takŜe niewidzialnym punktem 

energii, ale znacznie bardziej subtelnym. Jego 

wieczne imię brzmi Śiwa, czyli „Dobroczynny”.  

Jest wolny od wszelkiego wpływu, zawsze 

bezcielesny, poza wszelkim doświadczeniem        

i czynem. Jest jedynym, który zna sekret   

początku, środka i końca ludzkiego stworzenia.  

Przychodzi pod koniec kaŜdego cyklu świata                 

i przekazuje ludziom prawdziwą wiedzę. Jako 

jedyny nie wchodzi w cykl narodzin i śmierci, 

dlatego będąc wiecznie czystym, oczyszcza 

dusze i materię, przywracając je do 

oryginalnego stanu początku.  NajwyŜszy Ojciec 

Śiwa ma do spełnienia na ziemi trzy zadania: 

stworzenie nowego świata, zniszczenie starego 

świata, utrzymanie nowego stworzenia. 

PoniewaŜ jako jedyna dusza nie ma swojego 

ciała, musi wziąć oparcie w ciele ludzkim.                     

W wieku zbieŜnym, jedynym czasie, kiedy jest       

na ziemi, korzysta kolejno z cielesnej formy 

Brahmy, Śankara i Wisznu, aby przeprowadzić   

te zadania. 

 

NajwyŜsza Siedziba 

 Ziemia znajduje się w centrum fizycznego 

wszechświata i jest miejscem, gdzie cyklicznie 

powstaje raj i piekło. Jest to inaczej świat ludzkiego 

stworzenia, świat pięciu elementów, scena, na której 

rozgrywa się ludzki spektakl. Poza światem 

fizycznym jest świat subtelny, czyli świat stworzony   

z myśli wykraczający poza wymiary fizyczne. Cały 

fizyczny wszechświat i świat subtelny otacza 

Paramdham, czyli NajwyŜsza Siedziba albo Świat 

Dusz, gdzie nie ma pięciu elementów.  

Jest to miejsce przebywania dusz                              

i NajwyŜszej Duszy zanim wejdą one do 

świata fizycznego. NajwyŜsza Dusza przebywa 

tam przez prawie cały czas cyklu świata. 

Przychodzi na ziemię jedynie na czas wieku 

zbieŜnego, czyli okresu burzliwej transformacji 

pomiędzy końcem jednego cyklu i początkiem 

kolejnego. 

 

Cykl świata  

Historia świata jest spektaklem,       

w którym dusze-aktorzy poprzez swoje ciała-

kostiumy grają role na ziemi-scenie. Zamyka 

się w kole czasu, na którym jej koniec staje 

się początkiem, podobnie jak to jest na tarczy 

zegara. Składają się na nią cztery okresy, 

kaŜdy tej samej długości. Są to kolejno: złota 

juga (czas najwyŜszej czystości i siły duszy       

i materii, czas największego szczęścia                        

i spokoju), srebrna juga, miedziana juga, 

Ŝelazna juga (czas, kiedy dusza i materia stają 

się najbardziej nieczyste  i słabe, czas 

niewiedzy, niepokoju i cierpienia). Te cztery 

jugi kolejno następują po sobie jak w wiecznie 

obracającym się kole. 

Obecny czas transformacji 

  Trwa przez ostatnie 100 lat 

kaŜdego cyklu. Jest to czas przejścia 

pomiędzy dwoma cyklami, czyli czas przejścia 

z czasu całkowitego upadku do czasu 

prawdziwego wyzwolenia w Ŝyciu. Tylko  w 

tym czasie dusze ludzkie mogą spotkać się ze 

swoim wieczny duchowym Ojcem i poznać 

Prawdę o sobie, o Bogu i świecie. Mogą 

poznać sekrety stworzenia i zniszczenia i 

zrozumieć czym jest początek i koniec świata.  


