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K ażdy z nas, słuchając muzyki, doświadcza 

swoistej kąpieli dźwiękowej. Jedne nuty mogą 

nas denerwować, a inne przynosić ukojenie. 

Gdy zanurzamy się w te drugie, zupełnie nieświado-

mie uwalniamy się od napięć i lęków. Odczuwamy 

również znaczny wzrost energii i witalności.

Od niedawna w znaczącym tempie poszerza się gro-

no osób zainteresowanych tematyką pracy z głosem, 

rytmem i wibracją. To, że dźwięk i wibracja na nas 

oddziałują, wiemy z własnego doświadczenia. Już 

starożytni badali wpływ różnych wysokości i często-

tliwości drgań, opracowując metodę 

zwaną Nada (Naad), będącą 

nie tylko filozoficzną 

refleksją, lecz także 

systemem uzdra-

wiania, w któ-

rym wszyst-

kie aspekty 

człowieka 

wybrzmiewają w swej czystej naturze. Nada Joga jest 

oparta na wiedzy, że nasza wrażliwość na dźwięki prze-

kracza doznania słuchowe i może być odbierana za-

równo w ciele – jako drganie, jak i w umyśle – jako fala.

Człowiek, choć na co dzień nie zdaje sobie z tego 

sprawy, żyje w morzu energii. Nawet pozornie stałe, 

nieożywione obiekty nieustannie wibrują, drgając na 

wolniejszych częstotliwościach niż obiekty ożywio-

ne. Niektóre wibracje są słyszalne dla uszu, a inne nie. 

Niektórzy naukowcy uważają, że nawet nasze myśli są 

bezgłośnymi drganiami elektromagnetycznymi.

Również w języku polskim istnieje wiele zwrotów, które 

świadczą o tej zależności. Potocznie mówimy, że czuje-

my się rozstrojeni, mamy dobry lub zły nastrój albo na-

dajemy na tych samych falach. To porównywanie ludzi 

do instrumentu również obrazuje fakt, że człowiek jest 

niezwykle czułym odbiorcą i równie doskonałym twór-

cą brzmień, tonów i wibracji, a jego harmonijny stan za-

leży właśnie od odpowiedniego… nastrojenia.

Nada Joga jest zatem nauką znaną joginom od ty-

siącleci, opartą na doświadczaniu tego, w jaki sposób 

wibracje dźwięku oddziałują na ciało, umysł i ducha, 

poprzez ruch języka, ust oraz zmiany w substancjach 

chemicznych w mózgu. Jest tak pojemnym pojęciem, 

że sposoby jej nauczania mogą różnić się między 

sobą, ale ostatecznie prowadzą do jednego – do od-

czuwania głębokiej harmonii i zgody ze światem oraz 

własnym istnieniem. Ten typ jogi zatacza coraz szer-

szy krąg jako terapia lub technika samorozwoju – od 

2015 r. w Warszawie spotyka się grupa osób, prowa-

dzona przez Stefano Manfrina, który Nada Jogi uczył 

się przez ostatnie 20 lat w Indiach. W marcu i kwietniu 

odbędą się kolejne spotkania, a na łamach Y&A chętnie 

przybliżymy temat pracy z emocjami, energią i dosko-

naleniem duchowym za pomocą tej metody. 
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