
ISHA KRIYA 
Instrucţiuni

Pregătire
Staţi aşezaţi cu faţa la est, cu picioarele încrucişate şi cu spinarea dreaptă,
în mod confortabil.

Puneţi mâinile pe pulpe, cu palmele în sus.
Ţineţi faţa puţin ridicată, ochii închişi, menţineţi o uşoară concentrare între sprâncene.

Meditaţia
Această meditaţie are trei părţi: 

Prima parte:
Inspiraţi şi expiraţi  uşor
La �ecare inspiraţie, rostiţi în gând: “Eu nu sunt corpul.” Durata inspiraţiei trebuie
să �e egală cu întreaga durată a acestui gând.
La �ecare expiraţie, rostiţi în gând: “Eu nu sunt nici mintea.” Durata expiraţiei trebuie
să �e egală cu întreaga durată a acestui gând.
Repetaţi aceasta timp de 7-11 minute.

A doua parte:
Rostiţi îndelung sunetul “Aa” (“a” ca şi în cuvântul “tata”). Sunetul trebuie
să pornească direct de sub buric. Nu trebuie să îl rostiţi foarte tare, dar
su�cient de tare ca să simţiţi vibraţia.
Rostiţi sunetul “Aa” de 7 ori, cu gura larg deschisă, expirând complet cu
�ecare sunet.

A treia parte:
Şedeţi cu faţa puţin ridicată timp de 5-6 minute şi menţineţi o uşoară
concentrare  între sprâncene.
Această practică durează (timp de) 12-18 minute. Puteţi sta un timp mai
îndelungat dacă doriţi.

LUAŢI AMINTE
Când faceţi meditaţia Isha Kriya, nu acordaţi atenţie activităţii care se petrece
la nivelul minţii sau al corpului. Ignoraţi orice se petrece în corpul sau în mintea
dumneavoastră şi şedeţi pur şi simplu.

Nu faceţi pauză între diferitele părţi ale meditaţiei, deoarece acest lucru deranjează
reorganizarea energiilor care se petrece în timpul practicii.

De �ecare dată când faceţi Kriya, asiguraţi-vă că o faceţi timp de minimum 12
minute, de două ori pe zi pentru 48 de zile (ceea ce este considerat un ciclu complet
sau mandala), sau o dată pe zi timp de 90 de zile.

Oricine poate să practice această Kriya şi să se bucure de bene�ciile ei. Urmaţi pur
şi simplu instrucţiunile, fără a face nici o schimbare. Această Kriya este simplă dar
foarte puternică.

Puteţi să vă reamintiţi în orice moment de-a lungul zilei că “Eu nu sunt corpul. Eu nu sunt
nici mintea.” 

 

Respiraţia trebuie făcută ca în
diagrama alăturată.
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