
Kundalini Joga: Krija by uczyniæ ciebie czaruj¹co piêkn¹

Zadaniem tego zestawu jest uczyniæ ciebie czaruj¹co piêkn¹.
Ta krótka krija mo¿e uczyniæ ciebie inn¹ osob¹. Podnosi twoje piêkno,
fizycznie i mentalnie. Wiele z nas utraci³o kontakt z esencj¹ piêkna,
która pochodzi z dobrej kondycji fizycznej. Jest to promiennoœæ duszy,
która lœni i wykracza poza wygl¹d fizyczny. Ta seria podnosi ciê 
do poziomu œwiadomoœci gdzie mo¿esz doceniæ nowy nap³yw energii.
Sprawia, ¿e chcesz medytowaæ.

 

1. Wygiêcia krêgos³upa (wariacja). Usi¹dŸ na piêtach w Pozycji Ska³y. 
D³onie po³ó¿ p³asko na ziemi po zewnêtrzej stronie kolan, lekko z przodu.
Podci¹gnij szyjê do góry, wyprostuj krêgos³up. Powinnaœ wygl¹daæ jak te 
ma³e lwy w buddyjskiej œwi¹tyni. Rozpocznij wygiêcia krêgos³upa do 
maksimum mo¿liwoœci utrzymuj¹c ³okcie proste. Wdech, wygnij siê do przodu.
Mocny wydech, wygnij siê do ty³u. Utrzymuj sta³y rytm. Czo³o stanie siê gor¹ce,
a krêgos³up zacznie siê pociæ. Kontynuuj przez 3 minuty.
To æwiczenie oczyszcza krew, dodaje si³y ca³emu systemowi nerwowemu i
oszczêdzi tobie bólu barków. 
Od razu przejdŸ do nastêpnego æwiczenia.
 

2. Joga Mudra. Pozostañ w Pozycji Ska³y, zapleæ palce u nasady krêgos³upa,
d³onie skierowane w stronê g³owy. Wyprostuj rêce i podnieœ je jak najwy¿ej
potrafisz. 2 minuty. Wdech, wydech, relaks.
To æwiczenie powodujê tak¹ cyrkulacjê i piêkno w twoich policzkach, ¿e
nie bêdziesz potrzebowa³a kosmetyków.      

 
3. Usi¹dŸ z wyprostowanymi nogami z przodu, piêty z³¹czone. U³o¿ d³onie po
bokach cia³a, na wysokoœci tylnej czêœci bioder. Powoli podnieœ nogi do k¹ta 60
stopni i utrzymaj. Nie wyginaj siê do ty³u. 3 minuty. Zrób wdech i wydech dwa razy.
To æwiczenie rozci¹ga nerw kulszowy i przynosi ulgê w bólach g³owy.
PrzejdŸ natychmiast do nastêpnego æwiczenia.

 

4. Bêd¹c w pozycji z æwiczenia nr 3, przyci¹gnij kolana do piersi. 
Równowa¿ cia³o utrzymuj¹c stopy 15 cm nad ziemi¹. Rozpocznij Oddech Ognia.
2 minuty. Wdech, wydech, relaks.
To æwiczenie oczyszcza krew poprzez 50 mocnych powtórzeñ Oddechu Ognia.
Tak d³ugo jak oddech jest nieprzerwany, oczyszcza on p³uca i stymuluje si³ê ¿yciow¹
tak, ¿e mo¿esz zachowaæ swoj¹ m³odoœæ i moc. 
 

5. Wyci¹gnij proste nogi do przodu i chwyæ siê za du¿e palce u stóp. 
£okcie s¹ proste. Ci¹gnij i wyd³u¿aj krêgos³up ca³kowicie, zastosuj Zamkniêcie Szyi.
Oczy zamkniête i wzrok skierowany do góry. Mocno naciskaj na palce u stóp. 
2 minuty
.
6. W tej samej pozycji co w poprzednim æwiczeniu, zacznij wibrowaæ mantrê HUM. 
Hum oznacza My. DŸwiêk jest nieprzerwany. To pozwala tobie wyjœæ poza
osobist¹ ma³ostkowoœæ i napiêcie. Oczyszcza p³uca i tworzy tak¹ stymulacjê
dla si³y ¿yciowej, ¿e mo¿esz zachowaæ swoj¹ m³odoœæ, moc i potencjê.
Czas æwiczenia nie zosta³ okreœlony.

Æwiczenia 5 i 6 stymuluj¹ dwa mistrzowskie organy krwi — w¹trobê i œledzionê.
Je¿eli wyci¹gasz siê mocno i koncentrujesz w miarê utrzymywania pozycji,
mo¿esz zobaczyæ kolory i inne efekty wizualne. Jest to tylko doœwiadczenie, 
przejdŸ poza ten punkt.
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Krija pochodzi ze zbioru: I AM A WOMAN Creative, Sacred, Invincible, KRI
t³umaczenie: jogazdrowia.pl

1

2

3

4

5 & 6


	Strona 1

