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1. Usiądź na piętach, wyciągnij ręce przed siebie, prawa ręka na lewej, kciuki są 
zablokowane.
Pochyl się do przodu, ręce są wyprostowane, wyciągaj ręce z barków.
Wyciągnij język i rozpocznij Oddech Ognia przez otwarte usta. 3 minuty.

Ten oddech dodaje siły twojemu układowi nerwowemu.

2. Usiądź w Pozycji Kruka, wyciągnij ręce na boki do kąta 60 stopni.
Rozpocznij gwałtownie klaskać dłońmi nad głową jak najszybciej potrafisz, 
poruszając całym ramionami z barków. 30 sekund.
Kontynuuj ruch, ale zamiast klaskać, krzyżuj na przemiennie dłonie 
bez dotykania o siebie. 2 i 1/2 minuty. 

To ćwiczenie daje umysłowi podstawową siłę i równoważy układ nerwowy.

3. Połóż się płasko na podłodze, podnieś nogi do kąta 90 stopni i rozpocznij naprzemienne 
krzyżowanie nóg jak najszybciej potrafisz.3 minuty.

To ćwiczenie ustawia Drugą Czakrę i organy seksu.

4. Podeprzyj biodra dłońmi, oprzyj się na łokciach, podnieś nogi do kąta 60 stopni. 
Utrzymuj pozycję przez 3 minuty.

To ćwiczenie może zmienić szarą materię w mózgu.

5. Wejdź w  Pozycję Dziecka. Połóż dłonie w rejonie 3,4,5 kręgu lędźwiowego i nerek. 
Rozpocznij rytmiczne poklepywanie tego rejonu w spokojnym, relaksującym rytmie. 
2 i 1/2 minuty.

6. Usiądź w Pozycji Łatwej. Skrzyżuj ręce na wysokości podbródka, prawa ręka na lewej. 
Wyprostuj kręgosłup, przyciągnij podbródek do obojczyków, zamknij oczy,
Wibruj shabd Rakhe Rkhanahaar utrzymując swoje ciało całkowicie nieruchomo,
 bez żadnego ruchu. 
Świadomie używaj czubka języka kiedy dotykasz górnego podniebienia 
podczas wibrowania kiedy stymulujesz podwzgórze.

7. Połóż się w Pozycji Martwego Ciała i zrelaksuj się. 
(Jeżeli to możliwe, słuchaj medytacji z Gongiem). 5 minut.

By zakończyć: 
Wykonaj kocie przeciągnięcie na prawą i lewą stronę.
Podnieś i opuść barki, luźno zatocz koło szyją, rozciągnij klatkę piersiową,
wygnij tułów, wyciągnij ręce, poruszaj stopami, poruszaj ustami, 
przejedź językiem po przednich zębach.

Komentarz: 
Joga jest nauką, przez którą osoba może używać swojego
mentalnego, fizycznego i duchowego istnienia by podłączyć się 
do Nieskończoności Boga.
Ten zestaw jest zaprojektowany tak by zabrać nam cały stres, tak że
możemy całkowicie czerpać radość z tego po co naprawdę żyjemy.
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Rakhay rakhanhaar

Rakhay rakhanhaar aap ubaariun
Gur kee pairee paa-eh kaaj savaariun 
Hoaa aap dayaal manho na visaariun
Saadh janaa kai sung bhavjal taariun 
Saakat nindak dusht khin maa-eh bidaariun 
Tis saahib kee tayk naanak manai maa-eh 
Jis simrat sukh ho-eh saglay dookh jaa-eh
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