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Poleg tega, da znamo sedaj Ganesh mantro, bomo za še 
boljši učinek dodali Ganesh mudro. Ta se uporablja za 
opuščanje napetosti, dvig samozavesti in motivacije. 

Mudro in mantro lahko izvajate istočasno. Torej sedite 
in pojete mantro, istočasno pa naredite mudro. To je 
način, kjer smo lahko res sproščeni in osredotočeni 
samo na petje. 

Ker pa se je za srečo včasih potrebno tudi malce 
potruditi, bomo dodajali položaj bojevnika 2. Tako 
bomo še dodatno okrepili celotno delovanje. 

Spomnite se na situacijo, kjer potrebujete samozavest, 
motivacijo in pogum. Imate kakšno situacijo, kjer vas 
je celo malce strah? Sedaj je čas, da to kombinirate s 
to res učinkovito vajo. 

Zapišite situacijo: 

Katere občutke potrebujete, da boste to situacijo 
izpeljali? Zapišite: 
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Zdaj pa bomo te občutke še okrepili. Naj vam um ne 
ponagaja, zaupajte tem starodavnim tehnikam, ki so z 
nami že tisočletja. In zagotovo jih ne bi izvajali milijoni 
ljudi po celem svetu, če le-te ne bi delovale. Če ne 
drugega, je placebo učinek sedaj uradno priznan. In ta 
res, res deluje. Ni ga zdravila, ki bi bilo skorajda boljše 
od moči naših misli in prepričanj. 

Dovolite si verjeti. 

Sposodim si še eno misel Oshota: " Če vam nenehno 
vlada leva možganska polobla ( logika ), boste živeli 
zelo uspešno - tako uspešno, da boste imeli pri 40 letih 
čir na želodcu; do 45 leta starosti pa boste doživeli vsaj 
en srčni infarkt." 

Ja, Osho nas hitro prizemlji in obenem vzpodbuja, da 
živimo kreativno življenje. Življenje desne poloble. 

Mudro naredimo tako, da s prsti desne roke objamemo 
prste leve roke. Nič drugega ni potrebno, kot zadržati 
ta položaj. V mislih lahko istočasno govorite Ganesh 
mantro. Vaš namen pa je vzpodbuditi pozitivne 
občutke, ki ste jih zapisali zgoraj. 

Ko boste to vajo izvajali nekaj minut, preverite še 
enkrat vaš izziv. Kako gledate nanj, ko imate vse te 
občutke v sebi? 
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Samo mantro in mudro pa lahko istočasno 
uporabljamo še v položaju bojevnik 2. 

POSTAVITEV: 

Izhajamo iz stoječega položaja. Nato naredimo širok 
razkorak, približno en meter. Sprednje stopalo obrnemo 
naprej, zadnje pa zasukamo pod kotom 45 stopinj. 
Hrbtenice je podaljšana. Z izdihom pokrčite prednje 
koleno ( 90 stopinj ), zadnja noga je 
iztegnjena. Kolke čim bolj odprite, trup pa ostaja v 
centru in se ne rotira. Pogled usmerite preko konicev 
prstov prednje roke. Naredite Ganesh mudro. Ponovite  
še na drugo stran. 

KORISTI: 

- krepimo mišice nog, zadnjice, moč gležnjev in kolen, 
trebušne mišice 
- odpiranje prsnega koša in večanje dihalne 
prostornine 
- prebujanje bojevnika v sebi 
- raztezamo notranje stegenske mišice in meča 
- odpiranje kolkov 

POMEMBNO: 

- koleno ne odhaja preko prstov na nogi 
- teža na obe nogi enakomerno 
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V kolikor je stoječi položaj prenaporen, se res raje 
usedite in izvajajte na ta način.  

Po vsaki taki močni vadbi, kjer povežemo namero + 
asano + mudro + mantro, je pomembno da počivamo. 
Včasih nas lahko preseneti reakcija. Pa ne govorim o 
negativni reakciji, le o določenem uvidu in navalu 
energije, ki nam morda do sedaj še ni bil znan. 


