Kundalini Joga

Zestaw dla W¹troby, Aury i Polegania na sobie
nauczana przez Yogi Bhajana 3 marca 1972

1. Usi¹dŸ z wyprostowanymi nogami przed sob¹,
krêgos³up wyprostowany.
Rêce wyci¹gnij przed siebie równolegle do pod³ogi.
Pochyl siê do ty³u pod k¹tem 60stopni (Rys.1a)
Podnieœ nogi do góry tak wysoko jak to mo¿liwe (Rys.1b).
Staraj siê niewychylaæ do ty³u bardziej ni¿ do k¹ta 30stopni.
Nastêpnie powoli opuszczaj nogi do pod³ogi (Rys.1a).
Kontynuuj ruch w górê i w dó³ czantuj¹c:
Sat Nam Wahe Guru.
Oddech jest automatyczny.
3 minuty.

2. Pochyl siê do przodu i chwyæ za du¿e palce u stóp,
wciœnij mocno kciuki w paznokcie.
Rozci¹gaj siê do przodu, ³agodnie doci¹gaj klatkê piersiow¹
do kolan. Oddychaj normalnie. 3 minuty.
Nastêpnie weŸ g³êboki wdech.
Wydech i wyci¹gnij siê jeszcze mocniej do przodu.
Wdech, wyprostuj i podnieœ krêgos³up nadal trzymaj¹c siê
za du¿e palce u stóp. Wydech i rozci¹gnij siê na dó³ i do przodu.
Powtórz ten cykl wdechu i wydechu jeszcze 2 razy. Relaks.
To æwiczenie ma moc by odebraæ ca³e napiêcie z cia³a.

3. Usi¹dŸ w Pozycji Ska³y.
Rêce spoczywaj¹ na udach.
Rozpocznij wygiêcia krêgos³upa, szepcz¹c:
Sat kiedy pêpek porusza siê do przodu,
Nam kiedy pêpek wraca do ty³u.
Kontynuuj 5 minut.
Nastêpnie wdech, wydech i relaksuj siê przez 1 minutê.
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4. Pozycja £atwa. D³onie z³o¿one razem w centrum serca.
Zapleæ prawy kciuk nad lewym.
Naciskaj ca³¹ mas¹ cia³a na d³onie.
Koncentruj ca³¹ energiê umys³u w Punkcie miêdzy brwiami.
Oddychaj normalnie przez 5 minut.
Nastêpnie weŸ wdech, wydech i relaks.

5. Pozycja £atwa, d³onie spoczywaj¹ na kolanach.
Poruszaj tali¹ z boku na bok rytmicznym ruchem.
3 minuty.
Nastêpnie wdech, wydech i relaks.
To æwiczenie oczyszcza w¹trobê.

6. Pozycja £atwa.
Wyginaj krêgos³up wprzód i w ty³ jakbyœ jeŸdzi³ na koniu.
Kontynuuj przez 5 minut.
Nastêpnie wdech, wydech i relaks.
To æwiczenie równowa¿y energiê seksualn¹.

7. Pozycja £atwa, d³onie w Gyan Mudra.
Skrêæ g³owê w lewo i czantuj Sat Nam.
Skrêæ g³owê w prawo i czantuj Wahe Guru.
Utrzymuj krêgos³up prosty.
Kontynuuj 5 minut.
Nastêpnie wdech z g³ow¹ na wprost, wydech i relaks.
Ÿród³o: 3ho.org
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