
KRIJA DLA GRUCZOŁÓW LIMFATYCZNYCH – GRUCZOŁY SĄ STRAŻNIKAMI ZDROWIA 

KRIYA FOR THE LYMPH GLANDS - GLANDS ARE THE GUARDIANS OF HEALTH 

1. Usiądź w Pozycji Łatwej. Połóż dłonie na głowie 

tak, że palce są na czubku głowy, a kciuki 

całkowicie zatykają uszy. W tej pozycji rozpocznij 

skręty w obie strony, utrzymując każdy ruch 

osobno. Skręt w lewo, powrót do centrum, skręt w 

prawo powrót do centrum. Utrzymuj łokcie w 

górze. 3 minuty. 

2. Nadal w Pozycji Łatwej, przyciśnij kciuki tuż pod 

małym palcem. Zegnij łokcie i utrzymuj  dłonie  

blisko ramion skierowane do ciała. Zastosuj 

Zamknięcie Szyi i podniesioną klatkę piersiową 

przez całe ćwiczenie. Zacznij naprzemiennie 

podnosić ręce wysoko do góry pod kątem 60 

stopni, z dłońmi cały czas skierowanymi do 

wewnątrz. Jedna ręka idzie do góry, kiedy druga 

idzie w dół tak jak w ruchu wahadłowym. Poruszaj 

się z mocą. Twój oddech stanie się jak mocny 

Oddech Ognia. Spróbuj siebie zmęczyć robiąc to. 

3-4 minuty. To ćwiczenie stymuluje gruczoły 

limfatyczne ramion i klatki piersiowej. 

3. Nadal w Pozycji Łatwej, połóż dłonie na 

kolanach wnętrzem skierowane do góry. Ręce są 

zrelaksowane, ale mocne. Zrób wdech przez usta 

pod leżąc ręce wysoko do góry i do tyłu za głowę, 

tak jak byś podnosić coś z wielką mocą. Na wdechu 

zrób głęboki dźwięk ciężkiego oddechu przez 

szeroko otwarte usta, usta ułożone w „O”. W 

miarę ćwiczenia oddech stanie się jak „ryk lwa”. 

Kiedy wydychasz ręce wracają do kolan. Poruszaj 

się z mocą. 4-5 minut. Jest w porządku jeżeli ręce 

nie lądują na kolanach. Ważniejsze, żeby ramiona 

były wyciągane daleko za głowę. Łokcie mogą się 

lekko zgiąć kiedy ręce idą do góry.  

4. Nadal w Pozycji Łatwej, przyciśnij kciuki do 

wzgórków pod palcami Merkurego (małym 

palcem) i zaciśnij dłonie w silne pieści. Wyciągnij 

ręce proste w łokciach na boki, pięści są 

skierowane w dół. Poruszaj się szybko. Opuść ręce 

30 cm w dół i wróć do pozycji horyzontalnej. 

Powtórz ruch. Następnie natychmiast podnieś 

obie ręce do góry nad głowę i z powrotem do 

pozycji horyzontalnej. Powtórz ruch. Każdy ruch 

jest osobny i rytmiczny. Utrzymuj 4-częściowa 

sekwencję: dół, dół, góra, góra - przez 3 minuty.  

 

 

 

 

                 

 

 

 

 



Jeżeli robisz to z mocą, ruch stanie się 

automatyczny. Oddech przeprowadzi cię. Będziesz 

oddychał każdym porem twojego ciała. Układ 

współczulny i przywspółczulny zrównoważą się. 

Jeżeli piłeś dużo kawy w swoim życiu, możesz mieć 

trudność z tym ćwiczeniem. 

 

5. Ukucnij w Pozycji Żaby na płacach stóp, rozszerz 

kolana szeroko. Pięty stykają się i są nad ziemią. 

Ułóż palce na ziemi pomiędzy kolanami. Twarz jest 

skierowana do przodu. Wdech kiedy podnosisz 

biodra do góry, palce są na ziemi, pięty wysoko, a 

kolana są zablokowane. Wydech w dół, twarzą do 

przodu, kolana na zewnątrz. Kontynuuj szybko 3-4 

minuty.  

 

6. Połóż się na płacach. Zapleć dłonie pod szyją w 

Zamknięcie Wenus. Wyciągnij nogi do góry i 

zacznij ruch, tak jakbyś jeździł rowerem w 

powietrzu. Nie jest to pchanie nogami, ale raczej 

stopy zataczają duże koła. 3 minuty. 

 

7. Stanie na Barkach. Leżąc na plecach, ułóż dłonie 

pod biodrami, tuż poniżej talii i podciągnij biodra i 

nogi do góry do pionowej pozycji, kręgosłup i nogi 

prostopadłe do ziemi. Oprzyj ciężar ciała na 

łokciach i barkach używając dłoni do 

zabezpieczenia dolnego kręgosłupa. Podbródek 

jest przyciągnięty do klatki piersiowej. Zacznij ruch 

rowerek (w powietrzu). 2-3 minuty.  

 

 

8. Przyciągnij nogi na dół za głowę i przejdź do 

Pozycji Pługu. Naprzemiennie dotykaj palcami stóp 

podłogi jak nożyce. Poruszaj się szybko i z mocą. 

Kontynuuj przez 1 minutę. To ćwiczenie zapobiega 

bólom pleców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Usiądź w Pozycji Łatwej. Wyciągnij kręgosłup 

prosto. Połóż lewą rękę na prawej, obie dłonie 

skierowane w dół na wysokości barków. Prawa 

dłoń dotyka tyłu lewej dłoni. W monotonny 

sposób czantuj mantrę przez 1 minutę: 

HAR GUROO SIREE GUROO WHAA-HAY GUROO  

10. W tej samej pozycji, używając tej samej 

mantry, pochyl się do przodu z talii. 1/3 skłonu 

kiedy czantujesz HAR GUROO. 2/3 skłonu w dół 

kiedy czantujesz SIREE GUROO. Na WHAA-HAY 

GUROO dotknij dłońmi i czołem podłogi 

(utrzymując mudrę). Bardzo szybko podnieś się i 

kontynuuj nie łamiąc rytmu przez 5-6 minut.  

11. W tej samej pozycji z ramionami dotykającymi 

podłogi, rozpocznij ciężki Oddech Ognia przez 1 

minutę. Następnie zrelaksuj oddech i odpoczywaj 

w tej pozycji przez 1-3 minuty, podczas gdy 

wypowiadasz swoją własną, cichą modlitwę. 

Komentarz: Kiedy gruczoły limfatyczne nie 

wykonują swojej pracy, i płuca nie działają 

odpowiednio, martwe komórki i śluz z płucach nie 

oczyszczają się. Jeżeli ten stan utrzymuje się, w 

końcu możesz się poważnie rozchorować. W 

starożytnych skryptach jest takie powiedzenie: 

“Kiedy cokolwiek powyżej Punktu Pępka jest nie 

tak, prawie zawsze to permanentny problem. Jeżeli 

poniżej Punktu Pępka, problem może być zawsze 

uleczony.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: podręcznik “KRIYA” Yogi Bhajan 
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