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LA RESPIRACIÓ

La pràctica del ioga comença amb la respiració. En la 
respiració hi ha la clau de la vida, i marca tota la nostra 
existència. L’ésser humà inicia la seva existència amb 
la primera inspiració i l’acaba amb la darrera exhalació. 
La respiració condiciona tota la nostra vida, i podem 
afirmar que «segons quina sigui la qualitat de la nostra 
respiració, així serà la qualitat de la nostra vida».

Els ioguis han estudiat a fons el procés respiratori i han 
desenvolupat uns mètodes que ens permeten de treure 
el màxim profit d’aquesta funció vital. Una respiració 
àmplia i regulada és el fonament d’una bona salut física 
i mental; per això el primer objectiu en practicar ioga és 
recuperar la respiració natural, harmoniosa i lliure, que 
sovint es bloqueja (es deteriora) per l’acumulació de 
tensions físiques i d’emocions negatives, o per l’activitat 
frenètica de la ment (estrès mental). Practicant, podem 
desenvolupar i perllongar la respiració, i crear un ritme 
convenient. També obtindrem elasticitat, tant als teixits 
pulmonars com als teixits toràcics.

És essencial comprendre el mecanisme respiratori, 
i per això cal observar passivament el flux i el ritme 
de la nostra respiració, no intervenir-hi, deixar que 
els pulmons respirin per ells mateixos (deixar-los fer). 
Quan inspirem, prenem consciència que la respiració 

és un acte fisiològic i que, en entrar l’aire als pulmons, 
captem l’oxigen i el prana (energia vital) necessaris per 
a la nostra vida. Quan expirem, prenem consciència 
que, en sortir l’aire, evacuem residus, toxines, tensions 
i negativitat. Inspirant, ens revitalitzem; expirant, ens 
purifiquem, ens relaxem i ens regenerem.

Pautes generals per a respirar correctament

•  Sempre cal inspirar i expirar pel nas.
•  La respiració ha de ser rítmica, lenta, profunda i, si 
pot ser, silenciosa.
•  No hem de forçar la respiració, ni fer talls bruscos.
•  l’ideal és que el temps d’inspiració i el d’expiració 
siguin iguals
•  S’ha de respectar sempre l’impuls natural de la res-
piració. No forçar-la.

La respiració iòguica completa consta de tres fases:
1.  Abdominal o inferior.
2.  Costal o mitjana.
3.  Clavicular o alta.

Comentarem la primera de les fases i deixarem les 
altres dues per al proper número de la revista.

Respiració abdominal o diafragmàtica

És la manera de respirar innata de l’ésser humà. Hem 
d’observar i sentirem que el focus de la respiració es 
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localitza a la zona abdominal, en un punt prop del me-
lic. En inspirar, notarem com el diafragma (el múscul 
en forma de cúpula que separa la base dels pulmons 
dels òrgans abdominals) baixa i pressiona, exercint un 
lleuger massatge sobre els nostres òrgans interns, cosa 
que fa que l’abdomen s’expandeixi lleugerament cap 
enfora. No hem de dirigir, empènyer, forçar o violentar 
la respiració; tan sols l’hem de deixar fer.

En expirar, sentirem que els pulmons es buiden i que 
l’aire surt suaument per les fosses nasals. El diafragma 
puja cap al tòrax i els pulmons s’encongeixen (es buiden) 
mentre l’abdomen baixa. El pit es manté passiu, sense 
participar-hi.

Si observem un nadó dormint, tindrem el millor exemple 
de la respiració natural o abdominal.

Pràctica

Ajaguts sobre l’esquena, en una catifa, una estoreta 
o al llit, col·locarem les mans sobre la zona del melic i 
observarem el moviment d’ascens i descens de la paret 
abdominal durant alguns minuts. Més endavant podem 
potenciar i ampliar aquest moviment, acompanyant la 
respiració i allargant-la una miqueta més, però sempre 
de manera natural, sense forçar-la.

Beneficis

• Incrementa la nostra energia vital (prana), ja que no 
requereix esforç ni desgasta.
• Ventila la base dels pulmons, evitant que s’hi acumuli 
aire viciat quan la respiració és deficient.
• Permet una gran oxigenació i serveix de base a la 
respiració completa.
• Afavoreix el bon funcionament del sistema digestiu, 
ja que el diafragma exerceix un lleuger massatge i es-
timula els òrgans abdominals.

• És una respiració relaxant, perquè descongestiona el 
plexe solar i dissol els estats de tensió i ansietat causats 
per l’acumulació de tensió física i emocional en aquest 
important «nus nerviós».
• Harmonitza el cos i la ment, generant així un estat de 
relaxació, benestar, serenitat, vitalitat i equilibri. (Una 
respiració abdominal deficient expressa una salut feble 
i un estat nerviós crònic.)

És aconsellable observar la respiració al llarg del dia i 
en les diverses situacions quotidianes. Així notarem 
quan es perd la respiració natural i la podrem recuperar 
fàcilment.
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