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De foljande ovnlngama fungerar som en
introduktion till kundaliniyoga och sam en effektiv
daglig traning. Nar det kanns som att yoga ar det
sista du skulle vilja gora ar det antagligen dA du
behover den bast. Denna kriya kan hjalpa dig att
bOrja, avsluta eller fortsatfa din dag pA ett bra
satt.

1. HAIl dina hander moo handflatoma pressade
mot varandra, tum marna mot brostet (1), och tona
in dig med:
Ong Nama Guru Dev Nama 3 gAnger.
BehAU dina hander i samma stallning och bOrja
andas djupa IAnga andetag. Tag 15 djupa IAnga
andetag och bOrja sedan eldandning sam du
andas under 1 - 2 minuter.
Andas in (gor nackIAset). hAil andan och dra
samman anusmuskeln. dra upp konsorganen och
dra in naveln (rotiAset). Efter 5 • 10 sekunder
andas ut follstandigt och hAil andan under 5 • 20
sekunder 'och gar rotlAset. Andas in, slappna av
andningen och meditera.
Nar du andas in tank pA ordet Sat och nar du
andas ut tank pA ordet Nam. Konsalidera
effektema. Fortsatt meditera under 1 • 2 minuter,
fortsiitt sedan till nBsta ovning.

2. Strack ut dina annar langs sidoma och hoi dem
till en vinkel av SOO. Handflatoma ar vanda inAt
(2). Andas eldandning under 1 ·3 minuter. Andas
in, Mil andan och gor rotiAset, andas ut, hAil
andan ute och pressa upp energin, andas in,
slappna av andningen och IAt armama glida ner
langs sidoma tikt vingama pA en stor fAgel.

3. Denna statlning kallas Kamelritt. Sitt i latt
meditationsstatlning, ta tag om smalbenen (3 A).
Nar du andas in pressa tram ryggraden, nar du
andas ut flexa tillbaka (3 B). Anvand dina handers
och annars kraft for att uttora smllningen.
Hastigheten du valier att uttora rorelsen med ar
upp till dig. Den kan goras snabbt.
HAil diafragman avslappnad under ovningen, ditt
ansikte rakt framAt och ditt huvud i linje med
'" ryggen. Fortsatt rytmiskt under 1 ·3 minuter. Som
andas in och strack upp ryggen och
gor rotiAset pA en utandning. Slappna av och
meditera under 1 - 2 minuter.
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4 Fortsatt att sitta i latt meditationsstallning,
axlama med fingrarna
placera dina hander
och tummama
Nar du andas in vrid kroppen till vanster, nar du
andas ut vrid kroppen till hoger (4). Rorelsen
utfors rytmiskt. Se till att
fokus vid tredje
ogat (en punkt mellan ogonbrynen). Fortsatt
under 1 • 3 minuter. Som avsJutning andas in, gor
rotlAset, andas ut, gor
Slappna avo
5. Vila /iggande
rygg med armarna langs
arbetet du gjort
sidoma och handerna
verka (5).
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6. Forbli liggande pit rygg. Boj dina knan och satt
fottema mot golvet. Dina armar vilar langs sidoma
mea handflatoma
Pressa upp hOftema
att nedre -delen av ryggen lamnar golvet. Borja
eldandning och fortsatt under 1 • 2 minuter (6).
Andas in djupt och slappna av med benen
utstrackta under l--:--? minuter. Lagg upp knana
mot magen och lagg arrnama runt dem. Rulla
upp och ned langs ryggraden.
rygg igen. Nar du andas in, hoj din
7. Ugg
hogra arm och ditt vanstra ben rakt upp, nar du
andas ut sank ned dem. Andas sedan in nar du
hojer din vanstra arm och ditt hOgra ben och
andas ut nar du sanker dem (7). Fortsatt altemera
ben och armar och Iyft dem till 9oo under 2 • 5
rygg.
minuter. Vila
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8. Aterigen lagg dina arrnar runt knana, lagg
nasan mellan knana och rulla
ryggraden (8).
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9. Sitt pA h8.lama i klippstsllning (om detta sr svArt
for dig, sitt i latt meditationsstSllning och ta tag om
knsna). Dina hsnder iir pA IAren. handflatoma
nedlrt. Nsr du andas in flexa ryggraden framAt
(9 A). nsr du andas ut, flexa tillbaka (9 B). Fortsiitt
under 1 - 3 minuter. andas ut, Mil and an och gar
rotlAset.
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10. Sitt i latt meditationsstallning. Andas in, svinga
armama upp (10 A), handflatoma bakAt. Andas ut
och svinga armama bakAt (10 B), andas in, korsa
de raka armama framfor dig, parallellt med golvet
och andas ut. svinga armama baklrt (10 B). Gor
detta fort tillsammans mad kraftfull andning under
2 - 3 minuter. Vila.
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11. Sitt i latt meditationsstallning och rulla ditt
huvud forsiktigt. LAt huvudet nA nyckelbenet. En
fullstiindig cirkelrarelse tar 8 - 10 sekunder. Rulla
huvudet forst 10 ggr At ena hl-llet och sedan
10 ggr At andra hAliet (11).
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12. StA pA alia fyra. Denna stsllning kallas Katt
och
Nsr du andas in pressa upp
huwdet och IAt magen falla nedlit (12 A). Nsr du
andas ut hoj ryggraden och slspp ned huvudet
(12 B). HAil dina armbAgar raka under ovningen
och llit din blick forbli fixerad vid tredje ogat (en
punkt mellan ogonbrynen).
Fortsstt i lagom takt under 1 3 minuter.
(Katt/ko-stsllningen arbetar pA alia de 72000
nerver som gAr frAn. till och genom ryggraden.
Den ger dig total flexibilitet i ryggraden. Den
stimulerar aven synnerven.)

13. Denna ovning kallas Sst Krlya. Sitt pA
halama. Om detta ar svArt, sitt i lart meditationsstaJlning. Strack upp armama sA att dina
overarmar trycker mot oronen. Dina fingrar ar
sammanflatade med pekfingrama uppAtstrackta
(13).
Sag Ijudet Sst nar du drar in naveln. sag Ijudet
Ham nar du slappnar av naveln. Den enda
rorelsen ar nar magen ror sig in och ut. HAil dina
armbAgar raka i stallningen. Fortsatt under 3
minuter och vila sedan pA rygg.
Pulsera mentalt Sat vid naveln och kann Ham
rasa sig langs ryggraden. Nar du lAter sinnet vara
med i ovningen okar du effekten. Sat Krlys sr en
av grundstallningama inom kundaliniyoga. Den
masserar de inre organen, hjalper hjartat och
frigor energi som ofta sr samlad i de nedre"""=
chakrana. Enligt kundaliniyoga kan ovningen
hjslpa dig att losa fobier och osakerhet eftersom
dessa obalanser alltid sr kopplade till de tre Isgre
chakrana.
Sst Krlya kan praktiseras for sig sjslv. PA grund
av dess mAnga effekter sr den en mycket viktig
del i sjslvhelandet. Kom ihAo att vila lika lange
som du gjort ovninger
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