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„Jeżeli możesz poświęcić 33 minuty twojego życia by zrobić tę kriję, możesz zjeść swój stres. Pierwsze 

ćwiczenie zajmie się twoim układem wydzielniczym i wpłynie na wątrobę; odpręży cię. Drugie ćwiczenie 

zrównoważy czakry. Trzecie zrównoważy przywspółczulny i współczulny układ nerwowy.” — Yogi Bhajan 

Ta krija jest wspaniała dla uwalniania stresu. Ma długą historę w Indaich. Kiedy ludzie są przepełnieni 

smutkiem nad śmiercią ukochanej osoby lub jakąś inną tragedią, pierwsze co robią to praktykują te ćwiczenia 

w rzece. Rzeki są postrzegane jako przepływ życia, jako święte i uzdrawiające. Wodę przerzuca się przez 

ramię. Jogini wiedzieli, że mózg musi zostać zrestartowany, wyłamany z zamrożonego stanu jaki powoduje 

stres.  

Najlepiej kiedy praktykujesz tę kriję regularnie przez jakiś czas. Yogi Bhajan wyjaśnił, że wiele osób zrobiło 

ją kilka razy i przestało, zanim pełen efekt kriji zdążył dojrzeć; nie zrobili pełnej, 40-dniowej sadhany. Dlatego 

duchowni połączyli tę praktykę z Surya Namaskarą, lub czczeniem źródła życia, słońca, wewnętrznego ducha. 

Ten element praktyki nadał dla nich więcej znaczenia, więcej niż efektywna technologia samo-stymulacji i 

samo-nastawienia. Ale prawdę mówiąc, jeżeli zrobisz tę praktykę bez rzeki i bez żadnej wiary w cokolwiek 

oprócz twojej Nieskończonej Jaźni, uczyni ona cuda. Yogi Bhajan poprosił nas byśmy dzielili się tą kriją, 

dawali ją naszym przyjaciołom, rodzinie, studentom, a także niznajomym. Powiedział, że dzięki niej uniknie 

się wielu kłopotów życia. “Kiedy odzyskasz swoją witalność, możesz cieszyć się ze swoich zalet.”  

 

1. Lewa dłoń spoczywa w Centrum Serca, prawą dłoń ułóż przed sobą w miseczkę, prawy łokieć jest 

rozluźniony z boku ciała. Oczy skupione na czubku nosa. Podnosząc prawą dłoń wykonuj ruch jakbyś 

wyrzucał wodę do tyłu, za prawe ramię. Poczuj ruch powietrza kiedy dłoń mija ucho i porusza się w stronę 

barku. Nadgarstek musi minąć ucho, a dłoń musi przejść daleko do tyłu. 11 minut. 

By zakończyć: Weź wdech, wyciąknij prawą dłoń do tyłu tak daleko jak to możliwe i zatrzymaj oddech na 15 

sekund. Wydech. Powtórz jeszcze 2 razy. 

 

 
 

“To trafi w energię nerek, zacznie pracować z nadnerczami, a następnie z całym systemem – płucami, 

głównym przewodem, rejonem bioder i miednicy. Wpłynie to na twoje ciało i bardzo odprężysz się. Wykonuj 

to ćwiczenie w rytmie i z oddaniem, rób je po prostu po to by pozbyć się twojego stresu. Pozbądź się tego 

wewnętrznego mentalnego i fizycznego napięcia. Jesteś swoją witalnością. Odejmij od tego napięcie, i jest z 

tobą wszystko w porządku.”— Yogi Bhajan 

 

2. Ułóż łokcie na drugim żebrze poniżej podstawy piersi (na równi w linii sutków). Rozszerz lekko ręce na 

zewnątrz, dłonie skierowane wnętrzem do góry ułóż w Shuni Mudrę. Kciuk zakrywa palec Saturna 

(środkowy). Oczy skupiona na czubku nosa. Kiedy powtarzasz HAR, pstryknij środkowym palcem. Dźwięk 

HAR jest bardzo charakterystyczny i wykonywany czubkiem języka. Usta pozostają otwarte kiedy generujesz 

dźwięk. 11 minut. 

 



By zakończyć: Nie przerywając ruchu palców, weź głęboki wdech i zatrzymaj na wdechu przez 15 sekund. 

Pozwól by otworzyła się klatka pierwsiowa. To zrównoważy czakry. Wydech z Oddechem Armatnim. 

Powtórz jeszcze trzy razy. 

 
 

Musisz dotykać górnego podniebienia – punktów meridianiowych 34, 35, 36, które odpowiadą podwzgórzu. 

Te punkty będą regulowały przysadkę, będą odbierać wydzieliny, który wytworzyłeś i  będą dążyć do otwarcia 

czakry. To zacznie zmieniać osocze w twoim kręgosłupie. Odnowi szarą materię w mózgu. 

  

3. Wyciągnij obie ręce przed siebie w kształcie “V”, około  15° ponad poziom barków. Pozycja Supermena. 

Dłonie są płasko skierowane wnętrzem w dół. Utrzymuj tempo jednego powtórzenia na sekundę, powtarzaj 

HAR tak jak w poprzednim ćwiczeniu, krzyżując ręce przed sobą i utrzymując proste ręce. Nie zginaj łokci. 

Naprzemiennie krzyżuj ręce jedna nad drugą. Oczy skup na czubku nosa. 11 minut. 

By zakończyć: Nie przerywając ruchu ramion, weź wdech, zatrzymaj na 10 sekund; wydech z Oddechem 

Armatnim. Powtórz jeszcze 3 razy, poruszając rękoma tak szybko jak to tylko możliwe podczas ostatniego 

powtórzenia. 

 
 

 

Te krije muszą być wykonywane razem i nigdy wykonywane ani krócej, ani dłużej niż po 11 minut. 

 

 

 

 

 

 

 


