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PRZEMIANA EMOCJI W ODDANIE 
 
1. Połóż się na plecach. Ramiona są wyciągnięte za 
głowę na podłodze. Unieś lewą nogę prosto do góry 
do kąta 90 stopni, lewa stopa jest napięta (Rys. 15). 
Oddech Ognia. Zmień nogę i kontynuuj przez taką 
samą ilość czasu. 
 
Modyfikacja: Jeśli odczuwasz nadmierny ucisk w 
spodzie pleców, to zegnij jedno lub oba kolana i 
przybliżaj się do podanej pozycji. 
 

To ćwiczenie ześrodkowuje i wzmacnia 
Punkt Pępka oraz równoważy pranę i apanę, 

energię powiększającą i wydalającą, które 
mieszają się i łączą w splocie słonecznym. 

 
2. Oprzyj się na dłoniach i kolanach w Pozycji 
Krowy (Rys. 16). Głowa w górę, brzuch na dół, 
oczy otwarte. Wpatruj się w sufit. Oddech Ognia 
przez 3 minuty. Przejdź od razu do następnego 
ćwiczenia. 
 

To ćwiczenie oddziałuje na 
współczulny układ nerwowy, na twe reakcje 

typu: walcz, uciekaj lub zastygnij. 
 
 
3. Przyjmij Pozycję Kota (Rys. 17). Głowa na dół, 
grzbiet wygięty w górę. Wdech. Wydech, 
wstrzymaj oddech na wydechu i pompuj brzuchem 
tak długo, jak możesz wstrzymać oddech na 
wydechu. Wdech gdy już musisz, następnie wydech 
i kontynuuj, pompując oddech na wydechu. Im 
szybciej i dłużej pompujesz za każdym razem, tym 
lepiej. 
 
Pompowanie brzuchem na wydechu regeneruje 
nerwy, pomaga przepracować lęk, wspomaga 
układ trawienny, otwiera splot słoneczny zdejmując  
w ten sposób napięcie z serca, oraz wspomaga  
w usunięciu nierównowagi spowodowanej stresem. 
 
Wdech, rozluźnij oddech i usiądź na piętach  
i wyciągaj się (Rys. 18). 
 
4. Pozostając w siedzeniu na piętach (Rys. 18), 
wdychaj przesuwając się po podłodze aż ciało 
będzie zupełnie wyciągnięte. Następnie podnieś się 
do Pozycji Kobry (Rys. 19). Wydychaj opuszczając 
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się w dół i sunąc z powrotem wzdłuż podłogi. 
 
Wskazówki: Gdy przesuwasz się naprzód do Pozycji Kobry, nos masz tuż nad podłogą. 
Łokcie rozsuwają się na boki, by zrobić miejsce dla przesuwającego się między nimi ciała. 
Nie musisz koniecznie prostować łokci w Pozycji Kobry. 

 
A. Zatrzymaj się w Pozycji Kobry (Rys. 19). Otwórz oczy i wpatruj się w sufit. Oddech 
ognia. Kończąc weź wdech, rozluźnij oddech i ostrożnie wyjdź z pozycji. 
 
Modyfikacja: Jeśli czujesz zbytni ucisk w spodzie pleców, to albo przesuń dłonie dalej do 
przodu albo po prostu oprzyj się na przedramionach.  
 

Pozycja Kobry równoważy pięć żywiołów (Ziemia, Woda, Ogień, Powietrze i Eter), oraz 
promuje ogólną giętkość. Także tonizuje nerki. 

 
5. Usiądź i wyprostuj nogi przed sobą. Umieść lewą stopę na prawym udzie. Poruszaj 
sprężyście lewym kolanem w górę i w dół (Rys. 20). Następnie umieść lewą łydkę  
w zagięciach obu łokci i kołysz nogą lulając ją z boku na bok (Rys. 21). 
Powtórz to ćwiczenie z prawą nogą. 

 
Zwróć Uwagę: Pierwsza część tego ćwiczenia powinna być odczuwana w biodrze, nie  
w kolanie. Jeśli odczuwasz zbytni ucisk w kolanie, to przesuń stopę dalej do przodu po udzie. 
 

To ćwiczenie daje giętkość bioder. Zwykle utrzymujemy w biodrach wiele napięcia. 
Gdy chodzimy po twardym betonie, to podłoże nie ‘poddaje się.’ Wtedy biodra 

zbierają żniwo tego stresu. Na poziomie emocjonalnym biodra odnoszą się do parcia 
w życiu do przodu. 
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6. Umieść lewą stopę na wierzchu prawego uda. 
Chwyć za prawą stopę i/lub kostkę. Wyciągnij się. 
Oddech Ognia (Rys. 22). 
 
Modyfikacja: Ta pozycja jest dość trudna. Jeśli nie 
możesz się tak pochylić, by prawa stopa leżąc na 
wierzchu uda wywierała nacisk na splot słoneczny, 
wtedy po prostu połóż stopę na podłodze przy 
wnętrzu górnej części uda. 
 
To ćwiczenie stanowi mocne naciągnięcie Nerwu 
Życia (kulszowego). Oddziałuje także na meridian pęcherza, który biegnie po tylnej 
powierzchni nogi i odnosi się do żywiołu wody oraz z kolei do równowagi emocjonalnej. 
 
7. Połóż się na plecach. Ramiona są przy bokach 
(Rys. 23). Wdech. Wydech i przenoś nogi nad 
sobą do podłogi lub w kierunku podłogi za głową. 
Kontynuuj w umiarkowanym tempie. 
 
Modyfikacja: Wdychaj gdy nogi są na podłodze. 
Wydychaj przyciągając oba kolana do piersi. 
 
 
 
8. Od razu, leżąc na plecach umieść dłonie pod 
pośladkami, wnętrzem do podłogi. Unieś głowę  
i pięty 15centymetrów nad podłogę (Rys. 24). 
Wpatruj się w palce stóp. Oddech Ognia. 
 
Modyfikacja: Jeśli odczuwasz zbyt duży ucisk  
w spodzie pleców, to unoś na raz tylko po jednej 
nodze. 
 

Ćwiczenia 21 i 22 oddziałują na Splot Słoneczny i Ośrodek Pępka. 
 
9. Siądź na piętach w Pozycji Skały z dłońmi ułożonymi wnętrzem na udach. Wdychając 
wygnij kręgosłup do przodu. Wydychając wyginaj się do tyłu (Rys. 25 i 26). Przejdź od razu 
do następnego ćwiczenia. 
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Wskazówki: Inicjuj ten ruch z przepony. Spróbuj wyodrębnić przeponę. Jeśli Pozycja Skały 
jest zbyt niewygodna, to siądź ze skrzyżowanymi nogami i trzymaj się za kolana. 
 

To ćwiczenie działa na kręgi piersiowe, równoważy energię w Splocie Słonecznym  
oraz przynosi korzyść wątrobie.  

 
10. Pozostań na piętach. Od razu przejdź do następnego ćwiczenia. Dłonie tworzą 
Niedźwiedzi Chwyt (prawa dłoń zwrócona od ciebie, lewa ku tobie, palce zahaczone) na 
poziomie przepony. Wdychając skręcaj się w lewo, a wydychając skręcaj się w prawo  
(Rys. 27). 
 

To ćwiczenie neutralizuje napięcie w Splocie Słonecznym. 
 
11. Skrzyżuj dłonie w nadgarstkach i zapleć palce. Wdech, unieś 
ramiona w górę do kąta 6o stopni (Rys. 28). Wydychaj 
opuszczając ramiona do punktu, w którym skierowane są w dół 
pod kątem 60 stopni. Staraj się utrzymywać wyprostowane łokcie. 
 

To ćwiczenie przynosi korzyść nadnerczom, pęcherzykowi 
żółciowemu oraz układowi odpornościowemu. 

 
12. Krążenia głową zataczając powolne, obszerne, uważne okręgi. 
Jeden pełny obrót powinien trwać nie mniej niż 8 sekund. 
Wykonaj 8 obrotów w jedną stronę i 8 w drugą (Rys. 29). 
 

Krążenia Głową przygotowują 6 drobnych kręgów 
szyjnych do następnego ćwiczenia, a także oddziałują na 

tarczycę, pamięć, kreatywność, klarowność i wzrok. 
Wykonuj Krążenia Głową z nabożną czcią. Bądź 

Kręcącym Świętym! 
 
13. Przyjmij pozycję na dłoniach  
i kolanach. To ćwiczenie zwane jest 
Kot/Krowa. Gdy wdychasz, podnosisz 
głowę i opuszczasz brzuch (Rys. 16),  
a gdy wydychasz, opuszczasz głowę  
i wyginasz grzbiet w górę (Rys. 17). 
Zacznij powoli badając zakres ruchu 
kręgosłupa, a następnie jeśli chcesz 
możesz zwiększyć szybkość. 
By zakończyć, weź wdech w Pozycji Krowy (Rys. 16) i wstrzymaj oddech na 15 sekund. 
Zaciśnij odbyt i narządy płciowe wciągając przy tym pępek (Zamknięcie Podstawy). 
Następnie zrób wydech i wstrzymaj oddech na wydechu na 15 sekund. Ponownie zastosuj 
Zamknięcie Podstawy. Weź wdech i od razu przejdź do następnego ćwiczenia.  
 

Kot/Krowa oddziałuje na wszystkie 26 kręgów, jak również na wszystkie nerwy 
odchodzące od kręgosłupa, wchodzące do niego lub przebiegające przezeń. Zamknięcie 

Podstawy wyciąga napięcie z zawieszenia oddechu i kieruje tę energię do samo-
uzdrawiania. 
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14. Siądź na piętach w Pozycji Skały. Zapleć palce dłoni 
pozostawiając palce wskazujące wyprostowane i wyciągnij 
ramiona prosto nad głowę tak, by obejmowały uszy. 
Wypowiadając „Sat” wciągaj odbyt, narządy płciowe i wciągaj 
pępek (Zamknięcie Podstawy), wypowiadając „Nam” rozluźniaj 
je. By zakończyć, weź wdech, wstrzymaj oddech i zastosuj 
Zamknięcie Podstawy, następnie zrób wydech i wstrzymaj 
oddech oraz zastosuj Zamknięcie Podstawy. Po zakończeniu 
tego ćwiczenia zawsze relaksuj się na plecach. 
 

Sat Krija uaktywnia energię wznoszącego się ducha. Stanowi 
potężną auto-terapię na głębokie poczucie braku 

bezpieczeństwa i różne fobie, oraz promuje zrównoważone 
poczucie jaźni. 

 
15. Siądź w wygodnej pozycji z wyprostowanym kręgosłupem. 
Ręce są zgięte w łokciach równoległe do podłogi na poziomie 
mostka. Prawa dłoń spoczywa na wierzchu lewego łokcia,  
a prawy łokieć spoczywa na grzbiecie lewej dłoni (Rys. 31). 
Oczy są otwarte w jednej dziesiątej, spoglądając na dół i do 
środka na czubek nosa. Weź wdech i śpiewaj: 
 

 
 

Jest to medytacja prowadzące do równowagi emocjonalnej. Sylaby tej mantry znaczą: 
„Istnienie, Życie, Śmierć i Odrodzenie.” Jako całość, ta mantra znaczy:  

„Jestem ucieleśnieniem Prawdy” 


