
Kui oled juba Kundalini jooga tunnis käinud või alles mõtled sellest, siis toon siinkohal ära 
seitse aspekti, mida võiksid selle joogaliigi kohta teada: 

1. POLE VAJA EI KOGEMUST EGA PAINDUVUST, ET TUNDA KUNDALINI JOOGAST 
RÕÕMU. Kundalini jooga on kõigile, mistahes taustaga inimestele. Kui oled väga painduv ja 
toitud tervislikult, siis aitab joogapraktika sind veelgi ülendada. Ja kui sa pole oma varbaid 
näinud juba mitmeid aastaid, siis on palju hingamisharjutusi ja meditatsioone, mis vaid mõne 
minutiga su enesetunnet parandavad. 

2. KUNDALINI JOOGA HARJUTUSED VÕIVAD OLLA PISUT NALJAKAD ja neid tehes võib 
see sind isegi itsitama ajada, kuid need loovad sinusse rõõmu ja rahulolu. Kundalini jooga 
süsteem on loodud selleks, et avastada iseendas peituv sünnipärane tarkus, süütus ja 
rahulolu. Inimesed on sündinud õigusega olla õnnelikud - Kundalini jooga praktiseerimine 
tõstab su kehas oksütotsiini taset, nii et on sul võimalik iseenda varude pealt pilvedesse 
tõusta… 

3. KOLM MINUTIT VÕIVAD MUUTA SU ELU. 
Ma armastan Kundalini jooga praktikaid ja tehnoloogiaid seetõttu, et harjutused võivad 
tunduda väga lihtsad, kuid omavad samas uskumatut mõju. Kundalini joogas on väga kõrgelt 
arenenud näärme- ja närvisüsteemi tehnoloogia, mis võimaldab ühel harjutusteseerial või 
meditatsioonil isegi vaid kolme minutiga täielikult sinu päeva ja lõpuks ka tervet elu muuta. 

4. KUNDALINI PÕLETAB ROHKEM KUI VAID KAOLREID. See põletab ka sinu karmat. 
Tegemist on tervikliku treeninguga sinu mentaalsele kehale, füüsilisele kehale, peenkehale ja 
emotsionaalse endale. 
Sinu füüsiline keha on vaid 1/10 sinu terviklikust kehastumisest. Paljudes spirituaalsetes 
süsteemides on kehastumine jagatud kolmeks kogemustasandiks (meel-keha-hing). Mõned 
on jaganud selle ka viieks või seitsmeks tunnetustasandiks. Antud joogaliini joogid on 
tuvastanud aga koguni 10 keha. 
Kõigi meie kümne keha tasakaalustamine loob meisse elujõudu, et loovalt ning intelligentselt 
navigeerida meie elu maastikul. See, mis tõepoolest eristab kõiki teisi joogavorme Kundalini 
joogast, on see, et iga harjutusteseeria, meditatsioon või tehnika tervendab ja võimendab 
kõiki 10 keha samaaegselt. 

5. KUNDALINI TÕSTAB SU VIBRATSIOONI. 
Kui praktiseerida Kundalini joogat, saadab see signaali või käsu universumisse. Ma olen 
valmis. Ma ilmusin täna tundi kohale. Ma ilmusin täna oma ellu kohale. Ma soovin süvendada 
oma inimkogemust sügavamal tasandil. Ja ma olen rohkemaks valmis - ma olen valmis 
kõigeks selleks, mis sobib minu ellu käesoleval hetkel kõige paremini. Pole uudis, et kõik 
meie ümber töötab vibratsiooni resonantsil ja sagedusel, seega hakkad ka sa ise looma 
endale kõrgendatud vibratsiooniga kogemust - nii sisemiselt kui välimiselt. Paraneb nii tervis 
kui ka sinu elu väljastpoolt mõjutavad tegurid. 

6. NEED PRAKTIKAD PÕHINEVAD 5,000 AASTA PIKKUSEL UURIMISTÖÖL JA 
TULEMUSTEL. Joogid, targad ja mediteerijad on märganud, katsetanud ja tõestanud 
inimkehasüsteemi tugevust, potentsiaali ja arengut juba tuhandete aastate vältel. Neid 
tehnikaid on kasutatud üle 5,000 aasta olles olnud pidevalt kasutuses, ja tõestatult muutnud 
ajulaineid, kehakeemiat, füüsilist vitaalsust ja mõttemudeleid. 
Kundalini jooga aitab läbi minna meie igapäevaelu takistustest, haigustest ja sõlmpunktidest. 

7. KUNDALINI AITAB SUL TÕSTA OMA MEEL UUELE TASANDILE. Kundalini jooga on 
tehnoloogia su bioloogilisele ja energeetilistele kehadele. Joogatehnoloogia võimaldab sul 
lõdvestuda, uueneda ja nooreneda selliselt, et leida rõõmu kõikidest oma igapäevastest 
tegevustest. 

/Toetunud allikale:  
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