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Mudra je samo-skrivnost. 
- Guru Jagat



4 najpogostejše 

mudre v kundalini jogi



1.

• Podpira notranjo povezanost in prinaša jasnost.

• Ustvarja harmonijo, tišino in mir.

• Aktivira levo in desno možgansko polovico ter ju harmonizira.

• Podpira tvoje srčne želje.

• Izraža hvaležnost.

• Umirja misli.

ATMANDŽALI MUDRA 
(položaj molitve)



2.

• Je univerzalno orodje za odstranjevanje mentalne napetosti.

• Uporablja se kot naravna pomoč pri visokem krvnem pritisku,  

  slabem spancu in depresiji. 

• Izboljšuje spomin in koncentracijo.

• Očisti um.

• Prinaša dušni mir.

GJAN MUDRA
(položaj zavesti in znanja)



3.

• Odlična za takrat, ko se moraš na nekaj koncentrirati dlje časa, ko iščeš dobre ideje, ali ko se želiš

  spomniti nečesa, kar si prebrala.

• Raziskave kažejo, da takšen položaj prstov pospešuje sodelovanje med levo in desno 

  možgansko polovico.

• Priporočljiva je za povečevanje spomina, 

  še posebej pa pri izzivih v poslovnem svetu.

• Odpre dostop do desne možganske 

  polovice, kjer se shranjuje spomin.

• Izboljšuje dihalne funkcije in krepi pljuča.

HAKINI MUDRA 
(Hakini − bog čela oz. šeste čakre) 



4.

• Seksualno energijo usmerja na višje ravni.

• Uravnoveša hormonski sistem.

• Daje mentalno ostrino, povečuje užitek 

in prinaša nove ideje.

• Opomba: Ženske imamo levi palec zgoraj. 

To pomeni, da bo desni mezinec spodaj. 

Moški pa ravno obratno.

UŠAS MUDRA - KLJUČAVNICA VENERE
(položaj izvora vseh dobrih stvari)



Vabljena na

KUNDALINI MENTALNI DETOKS! 

Gre za 5-tedenski program meditacij, s katerimi 
razstrupiš črnoglede misli, 

odstraniš zastala čustva in okrepiš intuicijo.

Podrobnosti o programu najdeš na spodnji povezavi: 

https://www.sandralaznik.si/kundalini-delavnice/mentalni-detoks/



Sandra Laznik International s.p. Vse pravice pridržane. © Kopiranje 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 osebnih izkušenj, ki sem jih pridobila ob prakticiranju lekcij mojstra Yogi 
Bhajana in s pomočjo učiteljskih tečajev in izobraževanj, z mojimi ljubimi učitelji, ki so: Guru Jagat, Gurujas, Tej in Harijiwan. 

Set, ki je v tej datoteki je takšen, kot ga je učil Yogi Bhajan. Ničesar, kar je v tej datoteki se ne sme vzeti kot medicinski nasvet. Kakršnekoli 
vadbe, tehnike, dihalni nasveti in meditacije zbrane tukaj so bile (in so) tradicionalno uporabljene v namene podpore in zdravo funkcioniranje 
človeškega telesa. Vedno pre- veri s svojim osebnim zdravnikom ali licenciranim strokovnjakom, preden pričneš s kakršnokoli očitno modifik-

acijo 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. 
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