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La meva intenció en escriure aquests articles és divul-
gar un sistema de ioga fàcil, és a dir, un programa de
postures senzilles i suaus que poden ajudar-vos a mi-
llorar la qualitat de vida. Oblideu-vos de totes les pos-
tures complicades i acrobàtiques que es veuen als lli-
bres!

Les aplicacions terapèutiques del ioga han estat cien-
tíficament demostrades: moltes postures són adequa-
des per a persones de totes les edats. Tingueu l’edat
que tingueu, us adonareu que prac-
ticant-les tan sols uns minuts al dia
aconseguireu beneficis per a la vos-
tra salut.

Començarem parlant de l’esquena,
atès que des del punt de vista del
ioga, el benestar comença per una
esquena sana. En el món del ioga
hi ha una dita, segons la qual «ets
tan jove com la teva columna verte-
bral».

Moltes persones pateixen o han pa-
tit mal d’esquena alguna vegada a
la vida, i per a molta gent el dolor
és crònic. Hi ha diversos factors que
poden provocar aquests empipa-
dors mals d’esquena, com ara l’edat, un estil de vida
sedentari, la manca d’exercici físic, mals hàbits postu-
rals, lesions, una musculatura feble, esforços exces-
sius, tensió, etc. Tot plegat fa que l’esquena es defor-
mi, que els discs vertebrals s’encongeixin i l’espai en-
tre les vèrtebres es redueixi i pugui pinçar alguns ner-
vis, com ara el ciàtic. A la llarga la columna vertebral va
adquirint rigidesa, es va comprimint i es perden centí-
metres d’alçada. L’esquena pot encorbar-se i, a més,
crear problemes de respiració, fent que disminueixi la
capacitat pulmonar i que minvi la circulació sanguínia.

Quan l’espatlla cau cap endavant i  la caixa toràcica
s’enfonsa, els pulmons i el cor no tenen prou espai,
queden comprimits.

Si voleu alleujar i prevenir futurs dolors d’esquena,
podeu practicar aquesta postura de ioga, la «torsió
asseguda» (figura 1), que us ajudarà a mantenir
l’esquena sana i la columna vertebral recta, tibada, for-
ta i elàstica, sense tensió ni dolor.

La torsió asseguda (variant simpli-
ficada)

• Ens asseiem a terra amb la colum-
na vertebral ben recta, les cames
juntes i estirades cap endavant.

 • Dobleguem la cama dreta i la pas-
sem per damunt del genoll esque-
rre, recolzant tota la planta del peu a
terra.

• Subjectem el genoll dret amb la
mà o amb el braç esquerre.

• Inspirant pel nas, girem lentament
cap a la dreta, fent torsió amb tota
la columna vertebral i portant la mà

dreta a terra, darrere de l’esquena (sensació d’escórrer
tota la columna) i mirem per damunt de l’espatlla dre-
ta.

• Tota la columna ha de girar al mateix temps, i la tor-
sió l’hem de notar a la cintura, el pit, les espatlles, el
coll i el cap.

• Mantenim la postura durant algunes respiracions,
sense forçar-la, sempre dintre d’un límit confortable.
Aleshores desfem lentament la postura, canviem de
cama i repetim la torsió cap al costat esquerre.
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Les postures de ioga poden modificar-se i adaptar-se a
tothom qui tingui mobilitat limitada, articulacions rígi-
des o qualsevol altra dificultat específica. Si no us és
possible d’asseure-us a terra, podeu practicar aquest
mateix exercici asseguts en una cadira (figura 2), al
sofà o en un costat del llit.

Heu de treballar amb la màxima comoditat i no forçar
el cos de manera que sentim dolor. Compte: el ioga
mai no ha de fer mal! Quan practiqueu els exercicis,
heu de posar-hi la màxima atenció i
procurar fer les postures correcta-
ment. Heu de sintonitzar el cos amb
les sensacions, i si no hi esteu cò-
modes o sentiu dolor val més que
ho deixeu estar. No insistiu en les
postures i consulteu un professio-
nal si el dolor persisteix.

Cal progressar a poc a poc i amb
compte, anar descobrint i acceptant
els propis límits. El ioga no és una
pràctica competitiva; senzillament
hem de procurar fer-lo millor cada
vegada que ens hi posem. Dia a dia
descobrireu el punt fins on podeu
estirar-vos amb seguretat i us ado-
nareu que el vostre límit va canviant;
cada vegada podreu mantenir la postura amb més co-
moditat i durant més estona, però no la forceu mai.

Els beneficis de les torsions

Entre molts altres efectes positius per a la salut, les
torsions que us hem ensenyat tenen les següents pro-
pietats:

• Estiren i tonifiquen tots els músculs de l’esquena.

• Flexibilitzen la columna vertebral, cosa que permet
de moure’s amb més facilitat i agilitat.

• Alleugen, descongestionen i preveuen les molèsties
vertebrals (lumbàlgies, ciàtica...).

• Corregeixen desviacions de la columna (escoliosi,
cifosi, lordosi...).

• Per l’acció d’escórrer, activen i estimulen la medul·la
espinal, tonificant i equilibrant el sistema nerviós i mi-

llorant la circulació sanguínia.

• Fan un massatge a tots els òrgans
abdominals, estimulant la digestió i
combatent l’estrenyiment.

• Desenvolupen el tòrax, millorant
així la respiració.

• Equilibren i harmonitzen totes les
energies del cos (desbloqueigs ener-
gètics).

Quan no hem de practicar les tor-
sions

De vegades pot ser contraindicat fer
l’exercici que us proposem. Abste-

niu-vos-en en aquests casos:

• Si teniu una lesió recent.

• Si sou en una fase de crisi de dolor (lumbàlgies...).

• Si teniu discs vertebrals malmesos, hèrnies discals,
etc.

• Si us fa mal alguna postura.

Podeu estar ben segurs que, si practiqueu torsions
correctament i amb persistència, es produiran canvis
molt positius en la vostra columna vertebral.
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