Kirtan kriya - en balanserande nleditation
Denna kriya hji:ifper till att hela kanslomi:issiga sar och hji:ilper Dig att fa kontakt med hela Din
mentala och intuitiva f6rmaga. Regelbundet ut6vande av denna kriya ger oss mojlighet art hora
det som inte kan horas och se det som inte kan ses.
Denna meditation ar bra art gora om Du kanner art Du behover balans, kanslomassig och fysisk.
Det heter art denna kriya rensar alit gammalt skri:ip sam vi har "pa vinden".
For kvinnor ar denna kriya mycket kraftfull da den rensar psyket fran alit attraherande av
negativa moten eller relationer.

"-'

'-"

.Sirt i lart meditationsstallning.
Ryggen ar rak, nacken ar rak.
Foku& hMs pa 3:e 6gat.
Lat Ijudet fran mantrat gc!i in genom hjassan (kron
chakrat) och ut genom pannan (3:e ogat).

PA SA pressar Du tumrnen mot pekfingrets topp.
TA pressar Du tummen mot langfingrets topp.
Pi) NA pressar Du tumrnen mot ringfingrets topp.
Pa MA pressar Du tummen mot lillfingrets topp.

Pa

Mantrat sjungs i 5 minuter hogt, viskas i 5 minuter,
g5rs mentalt (d v s tyst) i 10 minuter. Sedan viskas
mantrat igen i 5 minuter, sags hogt i 5 minuter.
Uit !judet vibrera i kroppen i 1 rninut - tyst. Korn ihag
-art trycka fingrama mot varandra heta tiden.

"-"

F5r art avsluta:
Andas in och strack upp armama i luften.
Andas ut.
Andas in och vOd kroppen at vanster.
Andas ut i mitten.
Andas in at hOger.
Andas ut i mitten.
Skaka handema.
Sitt i tystnad en stund innan Du aktiverar Dig.

'-"
SA betyder Existens.
TA betyder Uv.
NA betyder Dod.
MA betyder AterfOdelse.

* Pekfingret stc!ir for Visdom, Kunskap och 6verfl6d.
'" Langfingret star for Fokus, discipli"n, struktur och
. granssiittande
.. Ringfingret star for liv och Relationer.
+ Ultfingret star for Komrnunikation,
+ Tummen star for var Medvetenhet.

