
ISHA KRIYA 
Pokyny

Príprava
Posaďte sa tvárou na východ s prekríženými nohami (turecký sed), s chrbticou 
pohodlne vzpriamenou
Vaše ruky by mali byť na vaších stehnách s dlaňami otvorenými nahor.
Vaša tvár mierne otočená   smerom hore, oči zatvorené, udržujte mierny fokus na 
mieste medzi vaším obočím

Meditácia
Táto meditácia pozostáva z troch fáz:

1. Fáza
Nadýchni sa a vydýchni jemne a pomaly.
S každým nádychom si v duchu povedz: "Ja nie som telo." Nádych by mal trvať 
tak dlho ako myšlienka.
S každým výdychom si v duchu povedz: "Ja nie som ani myseľ." Výdych by mal trvať 
tak dlho ako myšlienka. 
Toto opakujte po dobu 7 až 11 minút.

2. Fáza
Vyslovte dlhé "Aa". Tento zvuk by mal vychádzať z oblasti pod vaším 
pupkom. Nemusíte to vysloviť veľmi nahlas, ale dosť nahlas na to, aby 
ste cítili vibráciu zvuku. 
Vyslovte zvuk "Aa" 7 krát s ústami úplne otvorenými a zakaždým vydýchnite 
úplne do každého zvuku. 

3. Fáza
Seďte 5 -6 minút s tvárou mierne otočenou nahor a udržiavajte mierny fokus 
na mieste medzi vaším obočím. 
Celkový čas tejto meditácie je medzi 12-18 minút. Môžte ostať sedieť aj dlhšie 
ak chcete. 

Dôležité
Kým robíte Isha Kriyu, nevšímajte si žiadnu aktivitu mysle alebo tela. Čokoľvek 
sa vo vašom tele, alebo mysli deje, nevšímajte si to a jednoducho tam seďte. 

Neprerušujte meditáciu, pretože prestávka naruší reorganizáciu energií, ku ktorej
dochádza počas meditácie. 

Zakaždým, keď robíte Kriyu, ubezpečte sa, že sedíte aspoň 12 minút, dvakrát 
denne za obdobie 48 dní (považuje sa to za celú mandalu, alebo cyklus), alebo 
raz denne za obdobie 90 dní.

Každý môže robiť túto kriyu a užívať si jej výhod. Jednoducho nasledujte inštrukcie 
bez  akýchkoľvek zmien. Je to jednoduchá, ale veľmi účinná kriya.

Môžte si pripomínať "Ja nie som telo. Ja nie som ani myseľ" hocikedy počas dňa. 

Dýchanie je zobrazené v tomto 
diagrame
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