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“Če ne ceniš diha življenja,
tudi življenje ne bo dragoceno.”

- Yogi Bhajan



PRIČETEK

ADI MANTRA & MANGALA ČARN MANTRA
Udoben sedeč položaj.
Dlani skupaj pred prsnim košem.
Vzravnana drža.
Zašepetaš, izgovoriš naglas ali zapoješ:

ONG NAMO 
GURU DEV NAMO 

3X

in

AD GUREJ NAME
DŽUGAD GUREJ NAME

SAT GUREJ NAME
SIRI GURU DEVEJ NAME

3X



YONI KRIJA

Navodila:

1. Udoben sedeč položaj s poravnano hrbtenico.

2. Komolci so sproščeni ob telesu, podlahti pa pred prsnim košem, v 

višini srca.

3. Pritisni blazinici levega in desnega palca skupaj. Pritisni blazinici 

levega in desnega mezinca skupaj. Ostali prsti so skupaj, blazinice le 

teh se ne dotikajo, prsti so usmerjeni vstran, ven od telesa.

4. Globoko vdihni skozi nos in popolnoma izdihni skozi usta.

5. Nato globoko vdihni skozi usta (ustnice so našobljene tako čvrsto, 

kot da bi želela žvižgati) in popolnoma izdihni skozi nos.

6. Pogled je usmerjen v konico nosu.

Trajanje: 11 minut

To je zelo sveta krija. Trije prsti predstavljajo preteklost, sedanjost in

prihodnost. Luknja med dlanema je yoni, ženski spolni organ in 

palca sta moški spolni organ. To je celotna znanost, za katero bi po-

treboval eno uro, da ti razložim, ampak samo poskusi razumeti, da 

je to kreativna jama rasti. Vadi to krijo takrat, ko imaš dovolj časa, 

da se lahko po vadbi popolnoma sprostiš. Priporočljivo jo je delati 

pred spanjem. 

- Yogi Bhajan





ZAKLJUČEK

Udoben sedeč položaj.

Vsako vadbo kundalini joge zaključiš s sledečim postopkom:

Dlani skupaj pred prsnim košem.
Vzravnana drža.
Zašepetaš, izgovoriš naglas ali zapoješ:

SAT NAM 
3X
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Sandra Laznik International © Neskončnost. Vse pravice pridržane. Kopiran-
je in razmnoževanje strogo prepovedano. Samo za lastno uporabo. Vadbo 
izvajaš na lastno odgovornost. Tvoja vprašanja, pripombe in predloge z 
veseljem sprejemam na info@sandralaznik.com 

Informacije zbrane v tej datoteki prihajajo iz starodavnih jogijskih ter oseb-
nih iz- kušenj, ki sem jih pridobila ob prakticiranju lekcij mojstra Yogi Bhaja-
na in s po- močjo učiteljskih tečajev in izobraževanj, z mojimi ljubimi učitelji, 
ki so Guru Jagat, Gurujas, Tej in Harijiwan.

Vse meditacije in seti, ki so v tej knjigi so takšni, kot jih je učil Yogi Bhajan.

Ničesar, kar je v tej datoteki se ne sme vzeti kot medicinski nasvet. Kakršne-
koli vadbe, tehnike, dihalni nasveti in meditacije zbrane tukaj so bile (in so) 
tradicionalno uporabljene v namene podpore in zdravo funkcioniranje 
človeškega telesa. 

Vedno preveri s svojim osebnim zdravnikom ali licenciranim strokovnjakom, 
preden pričneš s kakršnokoli očitno modifikacijo in spremembo v svojem 
življenjskem stilu, da se prepričaš, da bodo te spremembe primerne za tvoje 
osebno zdravstveno stanje in v skladu z zdravili, ki jih morebiti jemlješ.


