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“Ne živi na občutkih in emocijah;
živi na intuiciji in zavesti.”

- Yogi Bhajan



Pozdravljena,

ta knjižica je darilo zate!

V njej je opisana meditacija, ki sem ti jo

predstavila na brezplačni delavnici:

KUNDALINI ANTIDEPRESIJA.

Naj ti služi v najvišje dobro!

Sat Nam,

Sandra



PRIČETEK

Udoben sedeč položaj.

Vsako vadbo kundalini joge pričneš s sledečim postopkom:

Dlani skupaj pred prsnim košem.
Vzravnana drža.

Zašepetaš, izgovoriš naglas ali zapoješ (najmanj 3x):

Če želiš, lahko dodaš še zaščitno mantro (najmanj 3x):

ONG NAMO 
GURU DEV NAMO 

AD GUREJ NAME
DŽUGAD GUREJ NAME

SAT GUREJ NAME
SIRI GURU DEVEJ NAME



MEDITACIJA, KI TE SPRAVI VEN IZ
DEPRESIJE

NAVODILA:

Udoben sedeč položaj s poravnano hrbtenico. Iztegni roke naprej, vzporedno s 

podlago.

Zapri desno dlan v pest in ovij prste leve roke okoli desne pesti in iztegni oba 

palca naravnost navzgor. Spodnja dela dlani se stikata.

Pogled usmeri v palca.

Vdihni za 5 sekund in nato brez držanja diha takoj izdihni za 5 sekund in po 

koncu izdiha zadrži dih ven za 15 sekund.

Nadaljuj ta cikel, prični s 3-5 minutami na meditacijo, maksimalna dolžina te 

meditacije je 11 minut. Napreduj počasi. Lahko napreduješ tudi tako, da držiš dih 

ven po koncu izdiha vse do 1 polne minute.

UČINKI:

• ta meditacija te totalno obnovi in je lahko zdravilo za depresijo,

• gradi nov bio-kemijski sistem,

• daje ti kapaciteto in kaliber, da uspešno upravljaš z življenjskimi situacijami,

• vzpostavi direkten odnos s pranskim telesom,

• lahko hitro spremeni emocionalno stanje,

• je odlična meditacija, ker je “tiha” in jo lahko delaš tudi na stranišču 

  pred pomembnim sestankom. ;)

KOMENTAR: Yogi Bhajan je učil to meditacijo leta 1979.





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



KAJ BOŠ POČELA NOVEMBRA 2021?

Vabim te na 4-tedenski program kundalini vadb za

naravno krepitev imunskega sistema!

S programom v 30-ih minutah na dan zmanjšaš

živčnost, pospešiš prebavo, izboljšaš delovanje

limfnega sistema in boljše spiš.

Vsebuje 4-tedensko 100% garancijo zadovoljstva!

Brezskrbno nakupuj TUKAJ

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


