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1. Usiądź w Pozycji Łatwej. Połóż 

dłonie na kolanach. Wygnij kręgosłup 

do przodu i wypchnij dolną szczękę na 

zewnątrz, wypychając zęby podczas 

gdy głowa unosi się do góry. Następni 

wygnij kręgosłup do tyłu i otwórz usta. 

Wyginaj cały kręgosłup i oddychaj z 

mocą przez usta. Kontynuuj przez 3-

4 minuty. To ćwiczenie pracuje nad 

płatem czołowym. 

 

2. Usiądź w Pozycji Kruka, ukucnij z 

szeroko rozstawionymi kolanami, 

stopy płasko na ziemi. Ułóż dłonie na 

talii. Wstań biorąc wdech przez usta, 

wypychaj dolną szczękę do przodu 

wysuwając zęby na zewnątrz. 

Następnie zrób wydech przez otwarte 

usta i powróć do Pozycji Kruka. 

Kontynuuj przez 2-3 minuty. To 

ćwiczenie działa na punktach 

meridianowych w udach, które są 

związane z energią seksualną i 

współczuciem. Kość udowa kontroluje 

równowagę potasu i wapnia, oraz 

dopływ i odpływ energii. 

 

3. Usiądź w Pozycji Łatwej. Łokcie 

zgięte, dłonie podnieś na wysokość 

twarzy skierowane na zewnątrz. 

(a) Wyciągnij prawe ramię na zewnątrz, 

prostują ramię tak, że jest prostopadłe 

do podłogi dłonią skierowaną do 

ziemi. Następnie powróć do pozycji 

oryginalnej i powtórz ruch na lewą 

stronę. Kontynuuj naprzemiennie 

wyciąganie ramion, szybko i mocno 

przez 6 minut. To ćwiczenie wywiera 

nacisk na przedni mózg (płat czołowy) 

i na Punkt Trzeciego Oka.  
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4. Kontynuuj następujące ruchy tworząc 

rytm 4 ruchów. 

(a) W Pozycji Łatwej, zaciśnij dłonie w 

pięść, kciuk naciska u podstawy małego 

palca wewnątrz pięści. Ułóż dłonie tuż 

nad barkami. To jest pozycja 

oryginalna.  

(b) Wyciągnij prawe ramię do góry na 

zewnątrz pod kątem 60 stopni. Powróć 

do oryginalnej pozycji. 

(c) Wyciągnij lewe ramię do góry na 

zewnątrz pod kątem 60 stopni. Powróć 

do oryginalnej pozycji. 

(d) Wyciągnij oba ramiona do góry nad 

głowę, ramiona równolegle do siebie. 

Powróć do oryginalnej pozycji. 

Kontynuuj w tym rytmie poruszając się 

szybko i z mocą przez 6-7 minut. 

 

 

 

 

5. Usiądź w Pozycji Łatwej, wyciągnij 

ramiona prosto przed siebie, 

równolegle do podłogi z dłońmi 

zwróconymi do góry. Zegnij środkowy 

palec (Saturn) i zablokuj go z wierzchu 

kciukiem, u obu dłoni. Pozostałe palce 

pozostają proste. Poruszaj ramionami 

jednocześnie, pompując do góry 30 

centymetrów i w dół 30 centymetrów 

względem oryginalnej pozycji. Oddech 

naturalnie ułoży się z rytmem ruchu. 

Utrzymuj łokcie proste i poruszaj się 

szybko i z mocą przez 3 minuty. To 

ćwiczenie pracuje nad usuwaniem 

depozytów z szyi, które blokują 

cyrkulację do mózgu. Pracuje także nad 

cierpliwością, która jest właściwością 

palca Saturna. 
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6. Przejdź do Pozycji Żaby, kucają tak, że 

pośladki dotykają pięt, które stykają się 

razem nad ziemią. Palce dłoni ułóż na 

ziemi między kolanami, twarz jest 

skierowana do przodu. Weź wdech i 

podnieś pośladki wysoko, utrzymując 

koniuszki palców na ziemi i stopy nad 

ziemią. Wydech i powróć do przysiadu, 

pozwól pośladkom uderzyć w pięty. 

Oddychaj głęboko i z mocą podczas 

ruchu, kontynuuj aż ukończysz 54 żabki, 

około 2-3 minut. 

 

7. Przejdź do Pozycji Skały, siedząc na 

piętach. W tej pozycji powtórz 

sekwencję ruchu ramion z ćwiczenia #4. 

Kontynuuj przez 2 minuty. To ćwiczenie 

pracuje nad trawieniem i usuwa 

depozyty toksyn z rejonu piersi. 

 

8. Wstań, zamknij oczy i tańcz, poruszaj 

każdym mięśniem twojego ciała, nie 

oddalaj się daleko od swojego 

oryginalnego miejsca. Płyń z rytmem, 

odwzorowują nuty i słowa językiem 

ciała. Oryginalnie użyto na zajęciach 

muzyki Don Cooper Twelve Months. 

Kontynuuj przez 25 minut. To się 

nazywa naturalny instynkt taneczny. 

Daje ciału szansę usunąć depozyty 

toksyn. Efektywna komunikacja używa 

języka ciała by wyrazić i projektować 

słowa, które wypowiadamy. Ci, którzy 

nie wyrażają swojej psychiki poprzez 

wibrację ciała, upadną w swojej 

komunikacji i działaniu. 
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