
 

Krija: Wyeliminuj problemy serca i żołądka 

z książki Infinity and me 

 

1. Wyciągnięcia nóg. Połóż się na plecach i zapleć dłonie za głową. Utrzymuj nogi proste. Podnieś pięty nad ziemię. 

Następnie przyciągnij oba kolana do piersi. Z tej pozycji przeciągnij nogi za głowę, tak że kolana dotykają nosa. 

Przenieś z powrotem nogi do piersi,  a następnie wyciągnij nogi prosto utrzymując pięty nad ziemią.  

Kontynuuj ruch, poruszaj się szybko. Im szybciej to robisz, tym lepszy efekt. 8 minut. 

 

2. Skłon do przodu. Usiądź z nogami wyciągniętymi prosto przed siebie. Złap za palce u stóp wyciągając się z bioder, 

przyciągnij nos do kolan. Następnie podnieś się do góry. Poruszaj się szybko do góry i w dół by stymulować 

cyrkulację. 3 minuty. 

3. Naciąganie torsu. Usiądź z nogami wyciągniętymi do przodu, pięty razem. Podnieś ramiona prosto do góry bez 

zgięcia w łokciach. Dłonie są skierowane do siebie, ramiona przyciskają uszy. Zacznij zginać się z boku na bok, 

poruszając od podstawy klatki żebrowej do czubków palców. Utrzymuj ręce w takiej same odległości przez cały ruch. 

Górna część ciała porusza się jak jeden unit, tak jak drzewo kołysane przez wiatr. Ustawiasz w ten sposób klatkę 

żebrową. 2 minuty. 

4. Przysiady z Zamknięciem Wenus. Usiądź w Pozycji Kruka z dłońmi zaplecionymi na szyi.  

W tej pozycji czantuj „Sa”. 

Wstań i czntuj „Ta”. 

Ukucnij i czantuj „Na”. 

Wstań i czantuj „Ma”. 

Kontynuuj 4,5 minuty. Ciężar ciała jest równo rozłożony na obu stopach.  

5. Podnoszenie kolan. Stań z dłońmi zaplecionymi za szyją.  

Podnieś prawe kolano i czantuj „Sa”. 

Opuść prawe kolano i czntuj „Ta”. 

Podnieś lewe kolano i czantuj „Na”. 

Opuść lewe kolano i czantuj „Ma”. 

Kontynuuj 1 minutę. 

6. Nożyce Nogami. To jogiczne kopnięcie pozwoli stymulować twoje serce. 

W pozycji stojącej, połóż ręce na biodrach i naprzemiennie rób kopnięcia nogami do przodu. Poruszaj się szybko, tnąc 

nogami czantuj „Sa-Ta-Na-Ma” wraz z ruchem. 3 minuty. 

. 



 

7. Skłony do Przodu.  

Stań prosto i czantuj „Sa”. 

Zrób skłon i czntuj „Ta”. 

Stań prosto i czantuj „Na”. 

Zrób skłon i czantuj „Ma”. 

Kontynuuj 1,5 minuty. 

 

8. Wygięcia do tyłu. Stań z rękami wyciągniętymi do góry. 

Stań prosto i czantuj „Sa”. 

Wygnij się do tyłu i czntuj „Ta”. 

Stań prosto i czantuj „Na”. 

Wygnij się do tyłu i czantuj „Ma”. 

Wyginaj się tak, że ciało kręgosłup wygina się w łuk. Utrzymuj wciągnięty punkt pępka i podwiniętą miednicę by 

uniknąć kompresji na dolny kręgosłup. 1 minuta. 

 

9. Medytacja z Gongiem (11 do 15 minut) 

Połóż się, przykryj i głęboko zrelaksuj. 

 

 


