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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



Ta meditacija je zelo sproščujoča. Spodbuja parasimpatični živčni sistem, ampak 

najprej bo vsako vlakno tvojega telesa spravila pod velik pritisk. Ta meditacija 

povečuje razumevanje simpatičnega živca, ki ti daje potrpežljivost in moč 

samo-kontrole. Če vadiš samo 3 minute na dan, je lahko vsaka nepridiprava 

zadeva v tvoji personaliteti popravljena, ampak zapestja morajo biti tako kot je 

zapisano - pod kotom 60 stopinj.

Navodila:

1. Udoben sedeč položaj, prsni koš ven, brada notri.

2. Dvigni roke gor in ven pod kotom 60 stopinj. Ohrani roke perfektno

iztegnjene. Iztegni prste, stisni jih skupaj, prav tako stisni palec ob

kazalec. Ohrani prste iztegnjene, a skupaj. Obrni dlani navzven.

3. Iztegni zapestji nazaj, dokler ne dobiš kota 60 stopinj med zadnjim

delom dlani in podlahti.

KUNDALINI MEDITACIJA, KI SPODBUJA
DELOVANJE PARASIMPATIČNEGA 

ŽIVČNEGA SISTEMA



4. Oči so odprte za 1/10.

5. Mentalno vibriraj SAT NAM ob vdihu in SAT NAM še enkrat ob izdihu.

6. Globoko, počasi vdihuj, globoko počasi izdihuj. Podaljšaj dih kolikor lahko.



Trajanje:

3 - 31 minut.

Za zaključek

Globoko vdihni, izdihni popolnoma in zadrži dih ven za 60 sekund (po koncu 

izdiha).

Komentar:

Prični vaditi za 3 minute in počasi in postopoma povečuj ta časovni okvir. Dlje je 

bolje.



ZAKLJUČEK

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

SAT NAM 
3X



Spoznala boš:

• kako različni koti (pod katerimi postavljaš noge in roke) vplivajo na različne 

žleze v telesu,

• zakaj je kundalini joga znanost trikotnikov in kotov,

• kako tvoja čustva vplivajo na biokemijo krvi,

• kako čakre vplivajo na delovanje žlez - in obratno,

• sistem 10ih teles,

• s čim v kundalini jogi povezujemo številke od 1 do 11.

Naučila se boš 3 kundalini sete za:

• oblikovanje telesa in hitro (a zdravo) izgubo odvečnih telesnih kilogramov (tra-

janje seta: 30 minut),

• popolni mentalni detox oziroma meditacijo, ki popolnoma očisti podzavestne 

vzorce in ti pomaga, da zaživiš po svoje - brez karm, navlak in prtljage pred-

nikov/bivših/družine (trajanje meditacije: 11 minut),

• osvežitev možganov, povečano inteligenco in bolj sijoč obraz (trajanje seta: 3 

minute).

POVABILO

VABLJENA NA 2 URNO SPLETNO DELAVNICO:

KUNDALINI HORMONI

Več o tej delavnici si lahko prebereš tukaj 

https://www.sandralaznik.si/kundalini-delavnice/kundalini-hormoni/



ZAKLJUČEK

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.

VSE PRAVICE ZADRŽANE © -
SANDRA LAZNIK INTERNATIONAL
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