
Usi¹dŸ na piêtach, wyci¹gnij rêce nad g³owê tak ¿e ³okcie przyciskaj¹ uszy, z³ó¿ d³onie 
razem.
Zapleæ palce d³oni oprócz palców wskazuj¹cych (Jupiter) , które s¹ skierowane do góry.

Zacznij wibrowaæ SAT NAM dobitnym g³osem w sta³ym rytmie oko³o 8 powtórzeñ na 10 
sekund. Czantuj dŸwiê SAT z Punktu Pêpka i splotu s³onecznego, wci¹gaj¹c pêpek w 
kierunku krêgos³upa. Na NAM kiedy rozluŸniaj brzuch.
Kontynuuj minimum 3 minuty. 

By zakoñczyæ: weŸ wdech i zastosuj Mulbandh (Zamkniêcie Podstawy) i napnij mocno 
miêœnie od poœladków, wzd³u¿ ca³ego krêgos³upa a¿ do ramion. Mentalnie pozwól energii 
przep³ywaæ przez szczyt czaszki.
Zrób ca³kowity wydech, zatrzymaj na wydechu i zastosuj  Mahabandh - wszystkie 
zamkniêcia cia³a. WeŸ wdech i rozluŸnij siê. 
Najlepiej po tej kriji zrób relaks, który trwa dwa razy d³u¿ej ni¿ czas wykonywania 
æwiczenia.

Komentarz:
Sat Krija jest fundamentaln¹ praktyk¹ Kundalini Jogi i powinna byæ praktykowana 
codziennie przez przynajmniej 3 minuty. Je¿eli nie masz czasu na cokolwiek innego, 
uczyñ tê krij¹ czêœci¹ twojego codziennego zaanga¿owania by utrzymaæ cia³o czyst¹ i 
witaln¹ œwi¹tyni¹ Nieskoñczonoœci.
Zauwa¿ jak podkreœlasz wci¹ganie Punktu Pêpka do œrodka. Nie próbuj stosowaæ 
mulbandhu; to dzieje siê automatycznie je¿eli wci¹gasz pêpek. Tym samym, biodra i 
odcinek lêdŸwiowy krêgos³upa nie obraca siê, ani nie wygina siê. Twój krêgos³up 
pozostaje prosty. Jedyny ruch wykonuj¹ twoje rêce, które rozci¹gaj¹ siê do góry z 
ka¿dym Sat Nam, kiedy podnosi siê twoja klatka piersiowa.
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Jest wiele efektów Sat Kriji.
Wzmacnia ca³y system seksualny i stymuluje naturalny przep³yw energii, rozluŸnia fobie 
wobec seksualnoœci. Pozwala tobie kontrolowaæ natarczywe impulsy seksualne poprzez 
przekierowanie przep³ywu energii seksualnej ku kreatywnym dzia³aniami i uzdrawianiu 
cia³a. Ludzie, którzy s¹ mocno nieprzystosowani lub maj¹ problemy mentalne, bêd¹ 
czerpaæ korzyœci z tej kriji, poniewa¿ te zak³ócenia s¹ zawsze zwi¹zane z nierównowagê 
energii w trzech dolnych czakrach. Ogólne zdrowie fizyczne poprawia siê, poniewa¿ to 
æwiczenie ³agodnie i rytmicznie masuje wszystkie organy wewnêtrzne. Serce wzmacnia 
siê poprzez rytmiczne ciœnienie krwi, które poprzez pompowanie pêpka kieruje siê w górê 
i w dó³. To æwiczenie bezpoœrednio stymuluje i kierunkuje energiê kundalini, dlatego 
musi byæ zawsze praktykowane z mantr¹ Sat Nam.

Mo¿esz rozwin¹æ czas Sat Kriji do 31 minut, ale pamiêtaj by po niej g³êboko siê 
zrelaksowaæ. Dobrym sposobem rozbudowywania czasów jest robienie kriji przez 3 
minuty i 2 minuty odpoczynku. W ten sposób mo¿esz w sumie zrobiæ 15 minut Sat Kriji i 
10 minut odpoczynku. Po tym treningu zrób 15 minut g³êbokiego relaksu. Nie próbuj od 
razu robiæ 31 minut tylko dlatego, ¿e czujesz siê silny, mêski czy dlatego, ¿e jesteœ 
nauczycielem jogi.  Pozwól kriji dobrze przygotowaæ pod³o¿e w twoim ciele by zasiaæ 
nasiona wy¿szego doœwiadczenia. Nie jest to tylko æwiczenie, jest to krija która pracuje 
na wszystkich poziomach twojego istnienia - znanych i nieznanych. Mo¿esz zablokowaæ 
bardziej subtelne doœwiadczenia wy¿szych energii poprzez byt mocne forsowanie cia³a 
fizycznego. Mo¿esz mieæ wielkie przep³ywy energii lub mo¿esz mieæ doœwiadczenie 
œwiadomoœci, ale nie bêdziesz w stanie zintegrowaæ doœwiadczenia z twoj¹ psyche. 
Dlatego przygotuj siê konsekwentnie, z cierpliwoœci¹ i umiarkowaniem. Efekt koñcowy 
jest gwarantowany.
Je¿eli nie bra³eœ nigdy narkotyków lub ju¿ oczyœci³eœ swój system ze wszystkich ich 
efektów, mo¿esz wybraæ by zrobiæ Sat Krijê z otwartymi d³oñmi, z³o¿onymi p³asko 
razem. Ta metoda uwolni wiêcej energii. Nie jest na ogó³ uczona na zajêciach, dlatego ¿e 
uczestnicy mog¹ mieæ ca³kowicie os³abiony uk³ad nerwowy przez stosowanie 
narkotyków.
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Sat oznacza prawdê, rzeczywistoœæ istnienia.
Nam oznacza to¿samoœæ.
Jest to  Bij mantra  - mantra nasienia. W nasieniu zawarta jest 
ca³a wiedza, by mog³o wyrosn¹æ drzewo. Esencja lub nasiono 
to ucieleœniona to¿samoœæ prawdy w formie. Wibrowanie tej 
mantry budzi duszê i oddaje ciê swojemu przeznaczeniu. 
Ta mantra równowa¿y 5 ¿ywio³ów (tattv).

Ÿród³o: Sadhana Guidelines 
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