
Iša Krija 
Instrukcijas

Sagatavošanās
Apsēdieties sakrustotām kājām ar seju uz austrumiem, turot muguru ērti iztaisnotu.
Novietojiet rokas uz augšstilbiem, plaukstas vērstas uz augšu.
Turiet seju viegli pavērstu augšup, acis aizvērtas, viegli koncentrējiet skatienu punktā
starp uzacīm.

Meditācija
Šī meditācija notiks trīs posmos:

1. posms
Lēni un maigi ieelpojiet un izelpojiet.
Ar katru ieelpu prātā sev atkārtojiet: “Es neesmu ķermenis”. Ieelpai jānotiek šī teikuma
garumā.
Ar izelpu prātā sev atkārtojiet: “Es neesmu pat prāts”. Izelpai jānotiek šī teikuma
garumā.
Atkārtojiet šos teikumus 7 līdz 11 minūtes.

2. posms:
Izrunājiet garo “Ā”. Skaņai jānāk no vietas ķermenī, kas atrodas nedaudz zemāk
par nabu. Nav nepieciešams to izrunāt ļoti skaļi, taču pietiekami skaļi, lai sajustu
vibrāciju.
Izrunājiet skaņu “Ā” 7 reizes ar plaši atvērtu muti, veicot pilnu izelpu ar katru
skaņu.

3. posms:
5 līdz 6 minūtes sēdiet ar viegli augšup vērstu seju un viegli koncentrējiet
skatienu starp uzacīm.
Šīs prakses kopīgais ilgums ir 12 lidz 18 minūtes. Jūs varat arī sēdēt ilgāk, ja
vēlaties. 

Lūdzu ievērojiet tālāk minēto
Nepievērsiet uzmanību prāta un ķermeņa sajūtām Iša Krijas praktizēšanas laikā.
Ignorējiet jebko, kas notiek jūsu ķermenī un prātā Iša Krijas laikā, un vienkārši
turpiniet sēdēt.

Pēc prakses uzsākšanas nepārtrauciet to nepabeigtu, jo tas iztraucēs enerģētiskos
procesus, kuri norisinās Iša Krijas praktizēšanas laikā.

Katru reizi, kad praktizējat Iša Kriju, veiciet to vismaz 12 minūtes, divas reizes dienā
48 dienas (tas tiek uzskatīts par pilnu mandalu vai ciklu), vai arī vienu reizi dienā 90 
dienas.

Praktizēt Iša Kriju un gūt no tās labumu var jebkurš cilvēks. Vienkārši ievērojiet
instrukcijas un neveiciet tajās nekādas izmaiņas. Šī ir vienkārša, bet ļoti spēcīga
krija.

Jebkurā dienas laikā jūs sev varat atgādināt “ Es neesmu ķermenis. Es neesmu pat prāts.” 

Elpošanai jābūt tādai, kā attēlots
šajā diagrammā. 
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