
Kirtan Kriya 

Den här meditationen brukar skämtsamt kallas för ”sopbilen” eftersom 
den rensar ut allt ”skräp” från sinnet, även det som ligger djupt begravet.  

Mantrat som används är Sa Ta Na Ma.  
 
Gör så här:  
 
Sitt i lätt meditationsställning. Fokus tredje ögat. Lägg händerna på 
knäna med handflatorna riktade uppåt. Ljud mantrat Sa Ta Na Ma 
samtidigt som du trycker tummen mot fingertopparna i följande ordning:  
På Sa trycker du tummen mot pekfingertoppen.  
På Ta trycker du tummen mot långfingertoppen.  
På Na trycker du tummen mot ringfingertoppen.  
På Ma trycker du tummen mot lillfingertoppen.  
 
Enligt yogan representerar våra fingrar olika egenskaper som aktiveras 
när du pressar tummen mot fingertoppen. Pekfingret symboliserar 
kunskap och visdom. Långfingret symboliserar tålamod och disciplin. 
Ringfingret symboliserar vitalitet och livsenergi. Lillfingret symboliserar 
din förmåga att kommunicera.  
 
Ljud mantrat högt i 5 minuter.  
Viska mantrat i 5 minuter.  
Upprepa mantrat tyst i 11 minuter.  
Viska mantrat i 5 minuter.  
Ljud mantrat i 5 minuter.  
 
Allt som allt tar meditationen 31 minuter. Det går att förkorta den till 14 
min (2 min, 2 min, 6 min, 2 min och 2 min). Alternativt 6 min (1 min, 1 
min, 2 min, 1 min, 1 min) 
 
Avsluta meditationen genom att sträcka upp armarna ovanför huvudet 
och ta några djupa långa andetag.  



 
Mantrat Sa Ta Na Ma är en variation på mantrat Sat Nam. Sa betyder 
födelse, Ta betyder liv, Na betyder död och Ma betyder återfödelse. 
Tillsammans betyder mantrat Jag är den sanning som jag mediterar på.  
 
Kirtan Kriya är en av de mest kraftfulla meditationerna inom 
kundaliniyogan. Den rensar det undermedvetna sinnet, ger psykisk 
balans och förbättrar din intuition. Det är en bra meditation att göra vid 
olika förändringar i livet då den rensar ut gamla tankemönster och 
känslomässiga sår.  
 
Forskning på Kirtan Kriya 
Det har även forskats en hel del på Kirtan Kriya. Man har studerat hur 
vårdpersonal mådde efter att ha gjort Kirtan Kriya 12 min per dag i åtta 
veckor.  
Effekter som noterades var förbättrad minnesfunktion och minskad 
stress. Ökning av telomeras, som är ett enzym som kontrollerar längden 
på dina telomerer, slutändarna på dina linjära kromosomer, i din DNA. 
Telomeraset upptäcktes av en kvinnlig forskare som 2009 fick 
nobelpriset för sin upptäckt. Korta telomerer leder till Alzheimers och ett 
accelererat åldrande och förkortad livslängd. En ökning med 44 % av 
telomeraset påvisades i experimentet efter 12 minuters daglig övning av 
Kirtan Kriya i åtta veckor för vårdpersonal som var mycket stressade. 
Detta är den kraftigaste ökning av telomeras som någonsin påvisats.  
 
En förbättring av aktiviteten hos de goda generna, inklusive de som styr 
immunförsvaret. Sömnen påverkades positivt, god sömn är livsviktigt för 
hjärnan och resten av kroppen. Sömnstörningar är en riskfaktor som kan 
leda till Alzheimers. Det andliga välmåendet och sinnesron ökade.  
 


