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z ksi¹¿ki “I am a woman”
nauczana od 3 maja 1984

1. Naprzemienne podnoszenie nóg
(wariacja).Po³ó¿ siê p³asko na plecach.
Podnieœ jedn¹ nogê do k¹ta 90 stopni.
Utrzymuj¹c pozycjê, podnieœ drug¹ nogê do
k¹ta 45 stopni. Opuœæ nogi w tym samym
momencie. Zmieñ strony i powtarzaj
naprzemiennie. 11 minut.
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To uzdrawia ca³y obszar apany: gonady,
miednicê, macicê, i jest bardzo wa¿ne dla
kobiet.
2. Pozycja P³uga. Przenieœ rêce za g³owê.
Przenieœ nogi za g³owê i po³ó¿ z powrotem na
pod³odze. 54 powtórzenia.
3. Pozycja ¯aby (wariacja).
Rozpocznij w Pozycji ¯aby, obie d³onie
dotykaj¹ pod³ogi.
Wdech kiedy wyci¹gasz biodra do góry, a
lewa d³oñ dotyka serca. Wydech powrót do
Pozycji ¯aby, obie d³onie na pod³odze.
Wdech, biodra wyci¹gasz do góry, a prawa
d³oñ dotyka serca. Piêty pozostaj¹ oderwane
od pod³ogi. Kontynuuj naprzemiennie w
¿ywym tempie.
54 powtórzenia.
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4. Sk³ony do przodu.
Wstañ i wyci¹gnij rêce do nieba. Na wydechu
rób sk³on z talii i dotknij d³oñmi pod³ogi.
54 powtórzenia.
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5. Wyci¹ganie siê do przodu (wariacja).
Usi¹dŸ z nogami wyci¹gniêtymi do
przodu. Pochylaj¹ siê z pêpka, chwyæ za
stopy i przyci¹gaj tors do kolan.
Utrzymaj pozycjê i rozpocznij kr¹¿enia
g³owy. 54 powtórzenia.
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6. Pozycja £uku. Po³ó¿ siê na brzuchu,
chwyæ za kostki. WeŸ wdech i wygnij siê
do Pozycji £uku, g³owa jest odgiêta do
ty³u. Oddychaj z moc¹.
74 powtórzenia.
7. Po³ó¿ siê p³asko na pod³odze i
zrelaksuj ca³e cia³o do dŸwiêków Gongu
(je¿eli jest dostêpny).
Yogi Bhajan gra³ utwór Nobility w
ostatniej czêœci relaksacji.
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Komentarz:
“Kobieta potrzebuje 1-2 godziny intensywnych æwiczeñ dziennie by byæ tak produktywn¹ jak
mê¿czyzna. Co ka¿de 72 godziny komórki zmieniaj¹ siê, ale w przypadku kobiety, potrzebuj¹
one przyspieszenia lub stymulacji by tak siê sta³o. Z natury kobieta, wraz ze swoj¹ zdolnoœci¹
do macierzyñstwa, jest bardzo zwrócona do wewn¹trz.
Musisz æwiczyæ w sposób, który stymuluje wszystkie czêœci ciebie.Twoim wyzwaniem jest
utrzymaæ swoje cia³o w m³odoœci i zdrowiu. Nie da siê tego osi¹gn¹æ za pomoc¹ makija¿u. To
mo¿e siê wydarzyæ tylko poprzez intensywne æwiczenia. Zasad¹ ¿ycia jest by medytowaæ
wieczorem i æwiczyæ co najmniej jedn¹ godzinê ka¿dego dnia.”
- Yogi Bhajan
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