
Komentarz: Ta krija daje dobry trening fizyczny. 
Wzmacnia Punkt Pêpka, miêœnie brzucha i dolnego 
odcinka pleców.
Poprawia cyrkulacjê. Wzmacnia system nerwowy tak, ¿e 
twoje zachowanie mo¿e byæ sta³e i bezpoœrednie. Jest to
wspania³y zestaw dla wzmacniania uk³adu trawiennego.

1. Usi¹dŸ na piêtach w Pozycji Ska³y. Zapleæ d³onie na 
karku w Zamek Wenus. Rozci¹gnij szeroko ³okcie.
Rozpocznij Oddech Ognia. 2 minuty.

2. Po³ó¿ siê na brzuchu. Chwyæ d³oñmi za kostki, 
przyci¹gnij kostki do poœladków, klatka piersiowa 
pozostaje na
ziemi. Utrzymaj przez 2 minuty.

3. Pozycja Wyci¹gniêta. Po³ó¿ siê na plecach. Podnieœ 
g³owê i stopy 15 cm nad ziemiê. D³onie wyci¹gnij w
kierunku stóp. Rozpocznij Oddech Ognia przez 2 minuty.

4. Po³ó¿ siê na plecach. Rozpocznij naprzemienne 
przet³aczanie nogami równolegle do ziemi. Oddychaj 
g³êboko. Kontynuuj przez 2 minuty.

5. Nadal le¿¹c na plecach utrzymuj nogi razem, obci¹gnij 
palce stóp. Na wdechu p³ynnie podnieœ nogi do 90°. Na
wydechu opuœæ nogi. Oddychaj g³êboko. 
Kontynuuj przez 2 minuty.

6. Po³ó¿ siê na brzuchu. Ustaw d³onie pod barkami i 
powoli wejdŸ w Pozycjê Kobry. Przyci¹gnij stopy w 
kierunku
g³owy. Utrzymaj pozycjê przez 2 minuty.

7. Po³ó¿ siê na plecach. Przyci¹gnij kolana do piersi i 
ko³ysz siê do przodu i do ty³u na krêgos³upie. 
Kontynuuj 2 minuty.
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8. Pozycja Szarañczy. Po³ó¿ siê na brzuchu. Wyci¹gnij rêce 
do przodu, d³onie p³asko z³¹czone razem. i Podnieœ
rêce, oderwij od ziemi klatkê piersiow¹ i nogi, rozci¹gaj¹c 
krêgos³up. Utrzymuj tê wyci¹gniêt¹ Pozycjê Szarañczy
z Oddechem Ognia przez 2 minuty.

9. Pozycja £uku. Le¿¹c na brzuchu chwyæ za kostki, wygnij 
siê w ³uk odrywaj¹c od ziemi klatkê piersiow¹ i uda.
Rozpocznij Oddech Ognia. 2 minuty. Relaks.

10. Przeci¹gniêcia na boki. Stañ prosto. Z³¹cz nogi razem. 
Wyci¹gnij rêce na obie strony równolegle do ziemi, d³onie 
skierowane do do³u. Bez skrêcania tu³owia, na wdechu 
naci¹gaj cia³o na lew¹ stronê, na wydechu naci¹gaj¹ na 
praw¹ stronê. 
Kontynuuj ten wahad³owy ruch przez 2 minuty.

11. Stañ z nogami na szerokoœæ 60 cm. Rozci¹gnij rêce 
szeroko na boki. Na wdechu wyci¹gnij lew¹ rêkê do tylu 
równolegle do ziemi, a praw¹ d³oñ po³ó¿ w Centrum Serca. 
Na wydechu wyci¹gnij praw¹ rêkê do tylu równolegle do 
ziemi, a lew¹ d³oñ po³ó¿ w Centrum Serca. Kontynuuj 
naprzemiennie przez 2 minuty.

12. Nadal w pozycji stoj¹cej, na wdechu wyci¹gnij obie rêce 
do góry, naci¹gnij nadgarstki, skieruj wnêtrze d³oni
do góry; na wydechu sk³on do przodu, po³ó¿ d³onie na 
ziemi. Kontynuuj naprzemiennie z oddechem przez 2 
minuty.

13. Powtórz æwiczenie 4.

14. Naprzemienne Podnoszenie Nóg.  Le¿¹c na plecach 
weŸ wdech i podnieœ lew¹ nogê do 90°. Wydech opuœæ nogê. 
Kolejny wdech podnieœ praw¹ nogê do 90°, na wydechu 
opuœæ. Oddychaj g³êboko.
 2 minuty.

15. Sat Krija z d³oñmi w Pozycji Modlitewnej nad g³ow¹. 
Usiad¿ na piêtach, wyci¹gnij rêcce do góry i z³¹cz d³onie 
razem. Podci¹gaj Punkt Pêpka kiedy mówisz Sat, rozluŸniaj 
Punkt Pêpka kiedy mówisz Nam. Kontynuuj rytmicznie 
przez 2 mintuy. Nastêpnie weŸ g³êboki wdech, zatrzymaj, 
zastosujm mulbandh. Relaks.

16. Pozycja £odzi: Usi¹dŸ prosto z wyci¹gniêtymi nogami. 
Podnieœ nogi pod k¹tem 60° wzglêdem ziemi. Rêce
ustaw równolegle do pod³ogi, wnêtrzem d³oni skierowane w 
dó³. Rozpocznij Oddech Ognia. Kontynuuj 2 minuty.

G³êboko odprê¿ siê.

www.jogazdrowia.pl


	Strona 1
	Strona 2

