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Kundalini Joga dla Wzmacniania żołądka (z książki „Owners Manual for the Human Body”) 

 
1. Połóż się na plecach, stopy razem, podnieś obie nogi 

razem do 90 stopni kiedy robisz wdech przez usta, 

opuszczaj nogi z wydechem przez nos. Kontynuuj przez 

3,5 minuty. Utrzymuj nogi proste bez zginania. Z mocą 

dotleń swój system. „Ten oddech porusza przysadką w 

odwróconej kolejności”. 

 

2. Usiądź na piętach w Pozycji Skały z dłońmi na 

ramionach. Wdech przez usta kiedy podnosisz się do 

góry do stania na kolanach. Wydech przez nos kiedy 

wracasz do Pozycji Skały. Kontynuuj przez 3,5 minuty. 

Poruszaj się szybko i z mocą. 

Wnieś trochę relaksacji „do tylnej części twoich kolan 

gdzie napięcie jest tylko problemem.” 

 

3.Usiądź w Pozycji Łatwej z dłońmi na kolanach. 

Zacznij pełen mocy, mielący ruch w kierunku 

przeciwnym do wskazówek zegara. Poruszaj dolnym 

kręgosłupem. Zrzuć wagę! Zrzuć tłuszcz! Oczyść swój 

system trawienny. Ruszaj się! Kontynuuj przez 4 

minuty. 

 

4. Pozostań w Pozycji Łatwej i Solec dłonie za plecami. 

Wdech przez usta kiedy robisz skłon do przodu do 

pozycji Yoga Mudra, czoło dotyka podłogi i podnosisz 

ramiona do góry. Wydech przez nos kiedy wracasz do 

Pozycji Łatwej   z ramionami w dół. „To stworzy 

równowagę w niezrównoważonej energii.” Poruszaj się 

szybko. 

 

5.Połóż się płasko na podłodze. Medytacyjnie projektuj 

uwagę na Punkt Pępka. (Yogi Bhajan grał na gongu 

podczas tej medytacji). 8,5 minuty. 

 

6.Przebudź się. Zatocz obroty dłońmi wokół 

nadgarstków i stopami wokół kostek. Przyciągnij 

kolana do piersi i przetocz się na plecach. Przyciągnij 

kolana do piersi i wyciągnij nogi do przodu, naciągając 

nogi do przodu i z powrotem kilka razy. 

 
 

 

 

 

 

Komentarz:  

Żołądek jest bardzo mocnym organem ciała... Żołądek wydziela soki. 

Zasada jest taka, że przez pierwsze 18 lat te soki są bardzo gęste. Tak więc metabolizm jest doskonały. Cokolwiek 

jesz, możesz strawić. Nigdy nie ma problemu... Kolejne 18 lat, w jakiś sposób trawisz to co jesz. Rozumiesz to, 

więc jesz i pijesz, używasz siebie, pijesz wino, i uważasz się za super-ósemkę. Potem zaczynasz płacić za to cenę. 

Twój metabolizm zaczyna się zmieniać i twój układ trawienny zaczyna się zmieniać. Twoja wątroba nie może 

wykonać pracy. Jedzenie nie może być strawione i wydalone w ciągu 24 godzin. Myślisz, że jesteś odpowiedzialny 

tylko za jedzenie... Nie myślisz, że jesteś odpowiedzialny za wydalanie.  Cokolwiek co pozostanie w twoim ciele 

dłużej niż 24 godziny zatruje twoje ciało. To jest główna przyczyna wszystkich twoich problemów. 

 

 
tłumaczenie: jogazdrowia.pl 


