
Usi¹dŸ w Pozycji £atwej z lekkim Jalandhar bandh (zamkniêciem szyi).

Mudra: £okcie wygodnie opieraj¹ siê na ¿ebrach. Wyci¹gnij przedramiona na zewn¹trz pod k¹tem 45 stopni 
wzglêdem centrum cia³a. D³onie s¹ p³askie zwrócone wnêtrzem do góry, nadgarstki s¹ cofniête to ty³u, palce 
z³¹czone, kciuki szeroko odchylone. Œwiadomie utrzymuj p³askie d³onie podczas medytacji.

Mantra: Mantra sk³ada siê z oœmiu podstawowych dŸwiêków.

Wci¹gaj Punkt Pêpka z moc¹ na So i Hung. Zauwa¿, ¿e Hung nie jest d³ugie i przeci¹gane. Utnij je z moc¹ 
kiedy wci¹gasz pêpek. Wibruj jeden kompletny cykl ca³ej mantry, nastêpnie weŸ g³êboki wdech i powtórz cykl.
By wibrowaæ tê mantrê poprawnie, pamiêtaj by poruszaæ w pe³ni ustami na ka¿dy dŸwiêk. 
Odczuwaj rezonans w ustach i rejonie zatok. 
Pozwól swojemu umys³owi koncentrowaæ siê na w³aœciwoœciach, które s¹ przywo³ywane przez kombinacjê 
dŸwiêków.

Czas: Wibruj z moc¹ przez 11-31 minut.

By zakoñczyæ: WeŸ g³êboki wdech i zatrzymaj na wdechu, kiedy ofiarowujesz uzdrawiaj¹c¹ modlitwê 
wizualizuj¹c osobê (w tym ciebie) , któr¹ chcesz uzdrowiæ, która jest w pe³ni zdrowa, promienna i silna. 
Wyobra¿aj sobie tê osobê ca³kowicie poch³oniêt¹ w uzdrawiaj¹cym, bia³ym œwietle, ca³kowicie uzdrowion¹. 
Zrób wydech. WeŸ kolejny g³êboki wdech, zatrzymaj na wdechu i ofiarowuj twoj¹ uzdrawiaj¹c¹ modlitwê. 
Nastêpnie unieœ rêce wysoko i energicznie wytrz¹œnij zwoje rêce i palce.

     

Kundalini Joga: Uzdrawianie z Siri Gaitri Mantr¹
medytacja oryginalnie nauczana przez Yogi Bhajan latem 1973 roku

       Raa Maa Daa Saa   Saa Say So Hung



Niektóre mantry powinny byæ mi³owane jak najbardziej rzadki i piêkny klejnot.
Siri Gaitri Mantra ( jest to równie¿ Siri Mantra i  Sushmuna Mantra) jest takim klejnotem.
Jest wyj¹tkowa i zawiera promienn¹ energiê Kosmosu, tak jak klejnot zawiera œwiat³o s³oñca. Tak jak klejnot 
mo¿e byæ umieszczana w wielu ró¿nych konfiguracjach, dla ró¿nych celów i okazji.
Kiedy Yogi Bhajan podzieli³ siê t¹ technologi¹, da³ nam serie medytacji, które u¿ywaj¹ wewnêtrznej dynamiki 
tej mantry. Je¿eli mistrzowsko opanujesz któr¹kolwiek z tych praktyk, bêdziesz wynagrodzony uzdrowieniem i 
uwa¿noœci¹.
Ta mantra jest nazywana Suchmuna Mantra. Ma osiem dŸwiêków, które stymuluj¹ przep³yw kundalini do 
centralnego kana³u w krêgos³upie i w czakrach. Kiedy to siê wydarza, zazwyczaj wystêpuje potê¿na 
metaboliczna regulacja do nowego poziomu energii w ciele. Mózg jest równie¿ zaanga¿owany. DŸwiêki 
równowa¿¹ piêæ stref lewej i prawej pó³kuli mózgu by aktywowaæ Umys³ Neutralny.

Mantra u¿ywa strumienia dŸwiêku. DŸwiêki tworz¹ konfrontacjê energii.

Raa oznacza energiê S³oñca: siln¹, jasn¹ i gor¹c¹. Energetyzuje i oczyszcza.
Maa jest energi¹ Ksiê¿yca. Jej w³aœciwoœci to przyjmowanie, ch³ód i od¿ywianie.
Daa jest energi¹ Ziemi. Jest bezpieczna, osobista, jest podstaw¹ dzia³ania.
Saa jest bezosobow¹ Nieskoñczonoœci¹. 
Kosmos wraz ze wszystkimi otwartymi wymiarami i ca³kowitoœci¹ jest Saa.

Nastêpnie mantra powtarza dŸwiêk; to powtórzenie jest punktem zwrotnym. Pierwsza czêœæ mantry jest 
wznosz¹ca i rozszerza siê ku Nieskoñczonoœci. Druga czêœæ mantry obraca te najwy¿sze w³aœciwoœci i 
najbardziej subtelny eter, i sprowadza je z powrotem w dó³. Przeplata eter i ziemiê!

Saa jest bezosobow¹ Nieskoñczonoœci¹. Nastêpny dŸwiêk to
Say który oznacza ca³kowite osobiste doœwiadczenie. Jest to uœwiêcone uczucie “Ty”; jest ucieleœnieniem Saa.
So jest osobistym odczuciem ³¹czenia siê i To¿samoœci.
Hung jest Nieskoñczonoœci¹, wibracj¹ i rzeczywistoœci¹. 
Dwie w³aœciwoœci razem (So i Hung) znacz¹ “Ja jestem Tob¹”.
Kiedy wibrujesz tê mantrê dokonujesz cyklu energii i przechodzisz przez obwód czakr. Roœniesz ku 
Nieskoñczonoœci, nastêpnie odwracasz sprzê¿enie skoñczonego i nieskoñczonego w Saa.
Wtedy odwracasz z powracasz do ucieleœnienia i czystoœci.

Ÿród³o: http://www.libraryofteachings.com/
t³umaczenie:  jogazdrowia.pl

2016: Czwarta Sutra Ery Wodnika
Rozumiej¹c bez wspó³czucia, nie zrozumiesz tych czasów

Kundalini Joga: Uzdrawianie z Siri Gaitri Mantr¹
Komentarz


	Strona 1
	Strona 2

