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I o g a 

Mantenir sa el cos i la ment en equilibri i en pau
Estan més que demostrats els beneficis i l’eficàcia de 
les tècniques del ioga, que ens aporta mètodes molt 
eficients per a l‘autodesenvolupament, el control del 
pensament, l’evolució de la consciència, etc. I són mè-
todes a l’abast de qualsevol persona que vulgui millorar 
en aquests aspectes i estigui disposada a practicar-los 
amb regularitat.
El ioga obre unes possibilitats extraordinàries, tant als 
qui s’hi apropen amb motivacions espirituals, com als 
qui ho fan per poder ajudar-se físicament i psíquica.
Tot i que és un sistema d’autorealització, cada dia són 
més els qui s’hi acosten per aprofitar els seus mètodes 
com a eines per a millorar la salut física i mental, o bé 
com a recurs preventiu, terapèutic o de recuperació.
La ciència ha demostrat les estretíssimes connexions 
que hi ha entre el cos i la ment: tot allò que afecta el 
cos incideix en la ment, i tot allò que altera la ment 
afecta també el cos.

El ioga com a medicina natural
Mai no  és massa tard en la vida per a practicar ioga.
S’ha proposat el ioga com una ciència de la salut integral, 
perquè afavoreix el benestar real del cos i de la ment i 
el comportament que caracteritza la veritable salut, que 
no consisteix tan sols en l’absència de malaltia.
A una certa edat, el cos comença a decaure, i si no hi 
fem res, algunes zones començaran a rebre menys 
aportació de sang. En practicar les asanes (postures), 
fem que tot circuli, que la sang nodreixi les extremitats 
i les profunditats del nostre cos, aconseguint així que 
les cèl·lules estiguin sempre sanes. El ioga ens ajuda a 
mantenir el sistema immunitari en condicions òptimes, 
i d’això sí que se’n diu salut.
La paraula ioga vol dir «unió», i practicar-ne inclou in-
tegració del cos, integració de la respiració, integració 
dels sentits, integració de la ment.
La nostra salut i la nostra pròpia existència depenen de 
les funcions respiratòria i circulatòria, i si qualsevol es 
bloqueja, s’altera o es tanca, s’originarà la malaltia.
Les asanes i el pranayama (control i regulació de la res-

piració) són la font de tots els altres aspectes del ioga, 
perquè tot l’organisme depèn de les portes respiratòria 
i circulatòria. La regulació de la respiració manté neta i 
oberta la porta respiratòria, i, a través d’un sistema cir-
culatori lliure d’obstruccions i alteracions, la sang podrà 
alimentar cada punt del cos. En permetre que la sang 
circuli vers aquelles parts del cos que no estan sanes, 
les nodrim i fem que les toxines es dissolguin, i el dolor 
o els símptomes de la malaltia poden desaparèixer. Tot 
plegat passarà en un llarg període de temps; per tant, 
el ioga és un mètode lent però molt segur.
Quines postures ens convé practicar i quines hem 
d’evitar és quelcom que s’aprèn treballant amb un 
professor competent.
Per a practicar ioga, cal la presència d’una atenció 
conscient, i cadascú ha d’anar perfeccionant la tècnica 
mitjançant la pràctica regular i decidir fins on vol arribar 
o fins on vol aprofundir en el ioga.
Durant la pràctica del ioga, hem d’estar atents a tot, 
observar amb detall i aplicar el sentit comú. Les asa-
nes s’han de dur a terme amb precaució, tenint molt 
en compte l’estat físic del practicant. Cadascú ha de 
ser conscient de les seves pròpies capacitats i limita-
cions.
Quan passen accidents en el ioga, generalment no és 
per culpa d’aquest, sinó de la impaciència i agressivitat 
de l’alumne que el practica.
En el ioga no s’ha d’anar mai amb presses.
A mesura que passi el temps, ens adonarem que els 
efectes de les asanes i el pranayama s’infiltren en el 
nostre cos i rejoveneixen totes i cada una de les cèl-
lules.

Consells per a la pràctica del ioga
* Comenceu el vostre programa de ioga gradualment. 
No tingueu pressa ni us esforceu més enllà dels vostres 
límits. Treballeu amb suavitat i regularitat i veureu com 
a poc a poc van augmentat les capacitats del vostre 
cos.
* Mai no s’han de practicar postures de ioga quan hi ha 
inflamació a les articulacions o si estan lesionades.
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* Escolteu el vostre cos i apreneu la diferència entre 
un estirament sa i el dolor. Atureu qualsevol exercici si 
noteu dolor. El ioga és diferent a cada edat

Postura d’estirament posterior del cos
La realització d’aquesta postura (figura 1) no és pas 
senzilla. Hi trobarem dues dificultats: la rigidesa de la 
regió lumbar i l’escurçament de les estructures poste-
riors de les cames.
Amb l’ajut d’unes cintes (especialment pensades per 
a la pràctica del ioga), podrem accedir a la postura més 
fàcilment. Les cintes supliran la nostra manca de flexi-
bilitat a la regió lumbar i a les cames, i ens permetran 
un treball més fàcil, amb un progrés més ràpid i una 
major percepció de la postura.
La cinta s’ha d’adaptar a cadascú. Se situa al nivell de 
les escàpules, passant per sota de les aixelles, i després 
posem els peus en cada una de les nanses que hi ha 
als extrems de la cinta. Mantenim la postura durant un 
període de temps confortable i en respirar recalquem 
l’acció de l’espiració, que ens pot ajudar a relaxar-nos 
i a deixar anar i afluixar les resistències i les tensions 
que puguem notar al cos.
Aquesta postura es pot practicar de dues maneres dife-
rents: estirats damunt l’esquena o bé en equilibri sobre 
els glutis, també amb les cames juntes o separades 
(vg. les figures 2 i 3).

Efectes de la postura
* Estira els músculs de l’esquena i, sobretot, de la zona 
sacrolumbar, cosa que tendeix a alleujar i corregir la 
hiperlordosi lumbar.
* Afavoreix el rec de la medul·la espinal.
* Estimula el sistema nerviós.
* Estira intensament la part posterior de les cames. 
Atès que la musculatura d’aquesta zona normalment 
està molt encongida i rígida, cal anar-la estirant amb 
molta precaució i paciència.
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