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Korn igang rned Kundaliniyoga
Att bOria dagen med med en Y09epa&s 8r bland det basta du gOra fOr dig sj8lv. Fall dessa enkla immuktiORer
000 du kommer sedan vara redo att mMa dagen paett bra san. Innan du bOrjar: Dusella - girna kallt. Orick
en g1as Ijummet vatten men vanta mad frukosten tiD efter paSsel. OBS! Gar ej rotlAslBldandning vid mens.

,.
Borja passet med an tona in dig. Sin mad leors
lagda ben, handflatorna mot varandraframfOr
brOStet (bikJ 1). Sjung mantrat ONG NAMO GURU
DEV NAMO tre gilnger.
2
Uitt meditationsstiillning. Rak rygg. Armama upp
60 grader. {bild 2J. Eldandning 1-3 min. Andas in.
HAD. Andas ut. HAil. Gor rotlAset. 5-1 5 sele. Andas
in s1appna av. Vila 1 min.

3.
tAtt meditationsstlillning. SAn Mnderns om
tramre ankeln. Andas in och ffexa ryggraden
framAt. (bild 3). Andas ut och flexa bakAt. HAil
huvudet ralct. 1-3 min. Andas in. HAIl. Andas ut.
HAIL Gor roth~set som ovan. Vila 1 min.

4.
Strack ut benen. Ta tag om tAr eller vrister:. Andas
ut och sjunle framAt med striiCkt averkropp (bild
4J. Andas in och kom upp. Fonsatt upp och ner
under 1-3 min. Avsluta med rotlAs. Vila 1 min.
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5.
Handerna pi! axlarna. Fingrarna . .tram, tummarna
bale. Andas in och vrid overkroppenAt -vinster
(bild5J. Huvudet fOljer med. Andas uthOger. 1-a
min. RotiAs. Vila 1 min.
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6.
PArygg; Lyft huvud. ochfotterca 10 cm.....Strijck
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armarna langs trappen,. aft~. ~gghandernaunder
baleen som stM Ibild6J.TittapAtArna och.eltf..
andas. 1 min. HAil andan tort:. Vila ,1 min. pi rygg.

7.
Uitt meditationsstallning. Handerna p~ knana.
Andas in och drs upp axlama. Andas. ut och slapp
ner axlama /biJd 71. 1-3 min.· Avsluta mad att
andas in och dra upp axiama. HAIL Vila 1 min.

B.
Sit! pi! halama. Knapp handema, tryck pelc
fingrama mot varandra. Strack armama "rakt upp
(bild 8J. Sag SATach dra samtidigt in navetn. sag
NAM och slApp ut naveln. 1-3 min. Andes in. HAil.
Andas ut. HAil. Rotl~s.
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Vila
rygg (bild 9) 5-10 min. Gar en meditation.
Tona ut dig med tre I~nga SAT NAM.

't.

~=_

4'2.

