
Krija dla Tolerancji

By zyskaæ si³ê dla tolerancji i pokory, centrum pêpka musi byæ rozwiniête. Ta krija pracuje nad 
brzuchem stymuluj¹c energiê pêpka, by podnosi³a siê do wy¿szych centrów, a nastêpnie integroa³a 
siê z ca³¹ aur¹. Ta krija jest dobrym przygotowaniem do medytacji. 
Dwa powtórzenia tej kriji daj¹ dobry trening fizyczny.

I. Usi¹dŸ w Pozycji £atwej, krêgos³up prosty. Zamknij d³onie w NiedŸwiedz¹ £apê, prawa d³oñ 
jest nad lew¹, wnêtrzem skierowana w dó³. Wciskaj krwêdzie d³oni w Punkt Pêpka kiedy robisz 
ca³kowity wydech. Utrzymaj na wydechu, nastpênie weŸ wdech i utrzymaj oddech na 7-8 sekund. 
Kontynuuj ten cykl przez 3 minuty. 

2. Sat Krija z p³askimi d³oñmi: Usi¹dŸ na piêtach i podnieœ rêce nad g³owê, z³¹cz razem d³onie. 
Wciskaj do œrodka Punkt Pêpka kiedy mówisz Sat. RozluŸniaj Punkt Pêpka kiedy mówisz Nam. 
Kontynuuj przez 3 minuty.

3. Wyci¹gnij nogi prosto przed siebie.U³ó¿ d³onie na ziemi z ty³u za tob¹. Podnieœ obie nogi do  
60° i utrzymaj tê pozycjê z Oddechem Ognia. Kontynuuj przez 2 minuty. By zakoñczyæ: Wdech, 
wydech, zastosuj mulbhand. Nastêpnie od razu odprê¿ siê do Pozycji £atwej i zacznij œmiaæ siê 
g³oœno z brzucha przez 1 minutê. 

4. W Pozycji £atwej, przyci¹gnij d³onie zamkniête w piêœci do ramion. WeŸ g³êboki wdech i 
zatrzymaj na wdechu. Rozpocznij naprzemiennie uderzaæ piêœciami do przodu (tak jak w boksie). 
Kiedy musisz, zrób wydech, nastêpnie g³êboki wdech by kontynuowaæ. 3 minuty.

5. Usi¹dŸ w Pozycji £atwej.  Naprzemiennie wykonuj Jazdê na Wielb³¹dzie i Wzruszanie 
Ramionami: 

a) Chwyæ d³oñmi z przodu za nogi przy kostach , na wdechu wygnij krêgos³up do przodu, na 
wydechu wygnij krêgos³up do ty³u.

b) Wdech, podnieœ ramiona do uszu, wydech i opuœæ ramiona w dó³. 

Tempo to oko³o 5 pe³nych cykli na 10 sekund. Kontynuuj z g³êbokimi oddechami przez 3 minuty. 
By zakoñczyæ: Wdech, ca³kowity wydech, zastosuj mulbhand. RozluŸnij siê.
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