
Nawyki rz¹dz¹ naszym ¿yciem. Czy czu³eœ siê kiedykolwiek niewolnikiem w³asnych nawyków? Myœli albo 
emocji? Potrzeba 40 dni na wprowadzenie nowego nawyku, 90 dni na jego ustanowienie oraz 120 dni na jego 
potwierdzenie. Nie prze³amujemy „z³ego”, demotywuj¹cego nawyku, ale zamieniamy go na pozytywny, 
motywuj¹cy nawyk.

Wzorce nawyków s¹ jak koryta rzek, wyrobione wod¹ przep³ywaj¹c¹ zawsze po tej samej trasie. Te wzorce 
powsta³e z przesz³ych dzia³añ, istniej¹ w podœwiadomoœci.
Automatycznie powtarzamy te wzorce lub zachowania i nazwyamy to „p³yniêciem z pr¹dem”. Te wzorce to 
samskary. Karma to sposób, w jaki dzia³amy z poziomu samskar.
Najskuteczniejszym narzêdziem do zmiany albo usuniêcia z podœwiadomoœci negatywnych, samo-
ograniczaj¹cych samskar jest mantra. Mantra – twórcza projekcja umys³u poprzez dŸwiêk. Man=umys³ ; Trang 
= fala albo projekcja. Nauka o mantrze jest oparta na wiedzy o tym, i¿ dŸwiêk jest form¹ energii posiadaj¹c¹ 
strukturê, moc oraz zdefiniowany przewidywalny wp³yw na czakry i psychikê cz³owieka.
Wibrowanie dos³ownie redefiniuje oraz zmienia przep³yw powoduj¹cych nami lub ograniczaj¹cych nas 
nawyków.
Kiedy nowe, pozytywne wzorce zastêpuj¹ wzorce negatywne, nie musimy ju¿ za ka¿dym razem iœæ utart¹ 
œcie¿k¹, a nasze ¿ycie zmienia siê na lepsze”.
PANJ SHABD: SA TA NA MA
Moc zmiany wzorców nawykowych

Panj Shabd reprezentuje sylaby bij mantry Sat Nam. Panj oznacza piêæ i wyra¿a piêæ pierwotnych dŸwiêków 
wszechœwiata: S, T, N, M, A. Wymawia siê je z d³ugim ‘aa’, jako dŸwiêki: SAA, TAA, NAA, MAA oraz 
œpiewa do prostej melodii.

SAA Ca³oœæ: wszystko, co kiedykolwiek by³o, jest i bêdzie (kciuki dotykaj¹ palców wskazuj¹cych)

TAA Kreatywnoœæ: Zasada Tworzenia (kciuki dotykaj¹ placów œrodkowych)

NAA Zniszczenie albo Œmieræ (kciuki dotykaj¹ palców serdecznych)

MAA Odrodzenie albo Narodziny (kciuki dotykaj¹ najmniejszych palców)

Zasiewanie nowych nawyków

Trzy krije dla Ery Wodnika: Kirtan Krija



Usi¹dŸ z wyprostowanym krêgos³upem. Mocno œciskaj opuszki kciuków z opuszkami poszczególnych palców 
tych samych d³oni, zaczynaj¹c od palców wskazuj¹cych i czantuj¹c ka¿d¹ sylabê mantry. Pamiêtaj o 
wizualizacji w kszta³cie litery L, energii wp³ywaj¹cej do czakry korony i wychodz¹cej przez punkt miêdzy 
brwiami.

5 minut czantuj NA G£OS

5 minut czantuj SZEPTEM

10 minut czantuj w ciszy

5 minut SZEPTEM

5 minut NA G£OS

1 minuta CA£KOWITEJ CISZY I BYCIA NIERUCHOMO.

Aby zakoñczyæ: weŸ g³êboki wdech, unieœ rêce do góry i energicznie potrz¹œnij palcami. RozluŸnij siê.

Tê praktykê mo¿esz wykonywaæ w krótszej sekwencji zachowuj¹c proporcje:

1 jednostka  czantuj na g³os

1 jednostka  czantuj szeptem

2 jednostki czantuj  mentalnie

1 jednostka czantuj szeptem

1 jednostka czantuj na g³os

Ÿród³o: Shakti Parwha Kaur Khalsa, Zestaw narzêdzi do nauczania pocz¹tkuj¹cych
opracowanie: jogazdrowia.pl

Saa Naa

Taa Maa
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