
Kundalini Joga: Trzy Krije dla Ery Wodnika

Pozycja: Usi¹dŸ w pozycji £atwej z lekk¹ jalandhar bandh.

Oczy: Wzrok jest skierowany na czubek nosa. 

Tej medytacji nie wykonuje siê z zamkniêtymi oczami.

Mantra: 

Wha-hay-guru

Sodarshan Chakra Kriya

Mudra i Oddech: 

a) Zablokuj  prawym kciukiem praw¹ dziurkê nosa. WeŸ powoli wdech lew¹ dziurk¹ nosa. Zatrzymaj na 

wdechu. Mentalnie wibruj mantrê Wha-hay-guru 16 razy. Pompuj Punktem Pêpka 3 razy na ka¿de powtórzenie, 

raz na WHA, raz na HAY; i raz na GURU, w sumie 48 nieprzerwanych powtórzeñ.

b) Po 16 powtórzeniach odblokuj praw¹ dziurkê: zaciœnij prawym palcem wskazuj¹cym (lub ma³ym palcem) 

lew¹ dziurkê by odblokowaæ praw¹. Powolny i g³êboki wydech przez praw¹ dziurê nos.

c) Kontynuuj naprzemiennie a) i b).

Czas: 11-31 minut.

Kiedy opanujesz mistrzowsko tê praktykê mo¿esz wyd³u¿yæ czas do 62 minut, a nastêpnie do 2,5 godzin.

By zakoñczyæ: WeŸ wdech, zatrzymaj oddech na 5-10 sekund. Wydech. Wyci¹gnij rêce do góry i wytrz¹œnij 

ka¿d¹ czêœæ twojego cia³a przez 1 minutê, tak by energia mog³a siê rozprowadziæ.

TrzyKrija dla Ery Wodnika: Sodarshan Chakra Kriya



Komentarz:

To jest jedna z najwiêkszych medytacji jak¹ mo¿esz praktykowaæ. Ma konkretn¹ transformuj¹c¹ moc. 

Osobista to¿samoœæ jest przebudowywana, daj¹c osobie now¹ perspektywê JaŸni. Przetrenowuje umys³. 

Wed³ug tantra shastra, mo¿e oczyœciæ przesz³¹ karmê i podœwiadome impulsy, które mog¹ blokowaæ ciê przed 

spe³nieniem siebie. Równowa¿y wszystkie 27 aspektów ¿ycia i mentalnych projekcji i daje tobie praniczn¹ moc 

zdrowia i uzdrawiania. 

Ustanawia wewnêtrzne szczêœcie i stan przep³ywu i ekstazy w ¿yciu. Otwiera twój wewnêtrzny wszechœwiat by 

odpowiadaæ, wspó³tworzyæ i dope³niæ zewnêtrzny wszechœwiat.

Ta medytacja równowa¿y aspekt Nauczyciela w umyœle. Dzia³a na wszystkie inne aspekty jak lustro by odkryæ 

ich prawdziw¹ naturê i poddaje je korekcie. Dzia³asz jako istnienie, nie tylko jako robienie. Je¿eli aspekt 

Nauczyciela jest zbyt silny, ryzykujesz duchowe ego, które staje siê przywi¹zane do zdolnoœci oddzielania siê i 

bycia “ponad” normalnymi sprawami. Je¿eli aspekt Nauczyciela jest zbyt s³aby, u¿ywasz swojej duchowej i 

nauczycielskiej postawy dla osobistej korzyœci.

Kiedy jest zrównowa¿ony, aspekt Nauczyciela jest bezosobowy osobisty. Zaczyna od absolutnej uwa¿noœci i 

neutralnego oszacowania z punktu uwa¿noœci. Nauczyciel u¿ywa intuicji by bezpoœrednio wiedzieæ co jest 

prawdziwe, a co jest dywersj¹. Odpowiadasz z Neutralnego Umys³u poza pozytywnoœci¹ i negatywnoœci¹.

Twój cel i prawa dzia³ania s¹ dla ciebie jasne. Kompletny Nauczyciel nie jest instruktorem.

Nauczyciel jest ekspresj¹ Nieskoñczonoœci i s³u¿y wszystkim. Opanowujesz mistrzowsko brak przywi¹zania 

tak, ¿e jesteœ równoczeœnie we wszystkich dzia³aniach - a nie w ich wyniku.

Traktuj praktykê z czci¹ i podnoœ swoj¹ g³êbiê, wymiar, kaliber i szczêœcie. Daje tobie nowy pocz¹tek na 

przekór wszystkim przeciwnoœciom.

“Ze wszystkich 20 rodzajów jogi, w tym Kundalini Jogi, to jest najwy¿sza krija. Ta medytacja przedziera siê 

przez ciemnoœæ. Da tobie nowy pocz¹tek, Jest to najprostsza krija, ale jednoczeœnie najtrudniejsza. Przecina 

wszystkie bariery neurotycznej lub psychotycznej wewnêtrznej natury.

Kiedy osoba  jest w bardzo z³ym stanie, techniki stosowane z zewn¹trz nie zadzia³aj¹. Ciœnienie musi byæ 

stymulowane z wewn¹trz. Tragedi¹ ¿ycia jest kiedy podœwiadomoœæ uwalnia œmiecie do œwiadomego umys³u. 

Ta krija wzywa Kundalini by daæ tobie niezbêdn¹ witalnoœæ i intuicjê by zwalczaæ negatywne efekty 

podœwiadomego umys³u.

Nie ma czasu, miejsca, przestrzeni ani warunków zwi¹zanych z t¹ mantr¹. Ka¿y œmieæ ma swój czas ¿eby siê 

oczyœciæ. Je¿eli bêdziesz oczyszczaæ swoje w³asne œmiecie, musisz oszacowaæ i oczyœciæ je jak najszybciej 

mo¿esz, lub tak wolno jak chcesz. 

Zacznij praktykowaæ powoli - im wolniej, tym lepiej. Zacznij od 5 minut dziennie i stopniowo rozbudowuj 

praktykê do 31 lub 62 minut. Maksymalny czas dla tej medytacji to 2,5 godziny” - Yogi Bhajan
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