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Introducció

1. INTRODUCCIÓ
En aquest moment de la meva vida em sento preparada i amb ganes de fer la
tesina. No m'agrada deixar les coses a mitges, és un repte per a mi, que a la
vegada em fa respecte, m'il·lusiona i em fascina.
Aquests anys de formació han estat un treball de creixement personal a tots
nivells. He passat moments difícils, de dubtes, d’inseguretats, però m'ha salvat
l'objectiu que en tot moment he tingut clar....”Ser professora de ioga i arribar a
transmetre el que he viscut i experimentat”.
Intentaré donar forma a aquest treball i transmetre des de la meva experiència el
que m’ha fet arribar aquí.
Des de fa molts anys m’ha interessat la medicina natural i la relació de les nostres
energies vitals amb la salut, la malaltia, i la curació.
Actualment a mesura que s’estudia més sobre bioenergia en els nostres laboratoris
i clíniques, la idea que el camp energètic humà està directament connectat amb la
nostra salut es va fent més acceptat per la medicina convencional.
Bona part de la malaltia és la conseqüència de bloquejar el flux natural de les
energies. Quan passem per experiències doloroses de la vida, automàticament
busquem no sentir dolor. Ho hem fet des de la infància. Lluitem amb l'angoixa
mental i emocional tensant els músculs i guardant la tensió en el nostre
inconscient. Gastem gran quantitat d'energies per tal d'evitar sentir dolor, i creiem
que dóna resultat, però no és així, no funciona. Tard o d’hora l’inconscient ens juga
males passades i allò que havíem guardat (en el que en diem l’armari dels mals
endreços) un bon dia sense cap raó important surt fent-nos molt mal o fent-ne als
altres.
Inquietuds, dubtes i també tot el que he après i m’ha portat al moment actual és el
que vull reflectir en aquesta tesina.

¡El cos si se’l tracta bé, pot
durar tota una vida!
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2. AGRAÏMENTS
“Quan l’alumne està preparat, apareix el mestre”
La vida és meravellosa quan trobem “mestres” al llarg del nostre camí que estan
disposats a compartir la seva persona, el seu saber i les seves experiències amb
nosaltres. Sóc molt afortunada doncs, he trobat moltes persones així en la meva
vida.
En primer lloc el meu meravellós i estimat marit Miquel. Gràcies per deixar-me ser
jo mateixa i deixar-me fer en tot moment el que he volgut sense criticar-me ni
retreure'm res, tot i no veure-ho gens clar en moltes ocasions, ni entendre’m,
sobretot l'últim canvi. No m'has animat, però m’has deixat fer, m’has ajudat i
m’has fet sempre costat. Com t’ho agraeixo!
Als meus pares, que m’han ensenyat el valor de la disciplina, la voluntat, el
compromís i l’amor al treball, i tot això en un ambient de família amorós, de
respecte i llibertat. Ara que m’he fet gran m’adono de la sort de tenir uns pares
així, no ens feien grans sermons sinó que era el seu exemple el que ens convencia.
Quan miro enrere només tinc bons records.
A tots els de IOGA CENTRE i molt especialment a la M. Rosa “la meva estimada
profe de Ioga durant 13 anys”. Gràcies per deixar-me fer al meu ritme, mai no em
vas forçar ni alliçonar, amb paciència anaves posant dins meu la petita llavor del
Ioga. Has estat el meu mirall i referència tots aquests anys.
També al meu estimat professor i amic Francisco Flores, metge compromès en la
salut. Ell va ser el que em va entusiasmar des del primer dia i em va despertar les
ganes d’aprendre i conèixer la meravella de cos que tenim.
Al meu “mestre” Arjuna que amb la seva sensibilitat, acolliment i confiança ha
despertat en mi els mateixos sentiments. El que he après amb ell m’ha fet viure i
ser conscient de moments “màgics” de la meva vida. Aquests anys de formació han
estat un despertar constant al seu costat.
A Carlos Fiel, mestre també de la meva formació, persona molt
especial, “sàvia”, que coneix el cos humà en totes les seves
dimensions (físic, psíquic, mental, emocional i espiritual), que
estima el Ioga i el sap transmetre perquè el “viu”.
A la Tònia Cortadellas, persona encantadora que vaig tenir la
sort de trobar-me en aquest camí. Ella m’ha fet descobrir coses
de mi mateixa que tenia molt amagades.
A la meva ànima bessona “Margarita”, per ella tinc aquest centre tan especial.
Gràcies per la teva ajuda en els primers temps que van ser durs, per animar-me i
confiar en el meu projecte, per fer propaganda a les teves clientes i amigues, pels
teus consells com a empresària sempre tan encertats.
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A l’Anna, la meva jove, la més incondicional de les admiradores, per ella tinc la
confiança i l’autoestima a nivells molt alts. Sempre disposada a ajudar-me en tot,
una gran col·laboradora, i molt entusiasmada també amb el Ioga.
A l’Adela, la meva amiga de sempre. La vida ens va unir, i ha tornat a fer-ho
després de molts anys i de molts canvis. Com m’ho faria sense la teva ajuda? Ets
tan especial, tan entregada, i carinyosa amb tots, una “bona mestra” que ensenya
amb l’exemple.
Als meus companys: Sílvia, Felisa i Àlex. Us vau unir al meu projecte, vau creure
en ell, i us vau comprometre a acompanyar-me. Els primers temps no han estat
fàcils però heu seguit confiant-hi. Sou les persones que jo volia tenir al meu costat.
A l’Antoni, per les hores que ha dedicat a configurar aquesta tesina.
Al Robert, per la seva dedicació, paciència i entusiasme en la correcció ortogràfica.
A la Carme, amiga entranyable, que sense demanar-li, es va oferir a posar
“floretes” en aquest treball que ella sap que he fet amb amor i dedicació. Hem
passat moltes hores juntes fent i desfent i també “arreglant el món”. Això ens ha
unit més encara i ha reafirmat la nostra amistat.

Al llarg de la nostra vida ens relacionem amb persones de tota mena. Algunes ja
gairebé ni les recordem, però d’altres ens han marcat a fons. Som el que som
gràcies al contacte amb certes persones “transformadores” que ens han ajudat a
créixer i madurar. Al seu costat ens hi sentim millor perquè fan aflorar tot allò de
positiu que hi ha dins nostre i que potser restava adormit. Aquestes persones
deixen senyals inesborrables per allà on passen, uns senyals que perduren més
enllà de la seva mort.

Dedico aquesta tesina: a totes les persones “transformadores” que he trobat
en aquest camí i molt especialment als meus alumnes que encara que no ho
sàpiguen m’ajuden cada dia a renovar la il·lusió per transmetre el Ioga que jo he
viscut i que visc cada dia en les petites coses.

Com et sentiràs quan la teva vida arribi a
la fi respecte a totes les coses amb les
que només vas pensar?
I quan la teva vida s’hagi acabat, que
t’agradaria que diguessin de tu?
Reflexionar, qüestionar, preguntar-se
perquè....
No esperis que arribi el moment de morir
per començar a viure!
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3. HISTÒRIA
D’UN SOMNI
COM VAIG INICIAR EL
CAMÍ DEL IOGA
Fa més de 20 anys que conec el
Ioga. Des del primer dia em va
interessar. Va ser amb un
professor sud-americà que feia
Ioga en família, que ens vam
estrenar.

Practicàvem una hora dos dies a
la setmana, la parella i els dos
fills.
Em vaig adonar que m’anava bé.
El marit venia per fer-me
contenta, per als fills era una
diversió i una cosa especial i
diferent.

Potser vam fer només tres o
quatre classes quan el professor
ens va dir que tornava a marxar
cap a Amèrica. Aquí es va
acabar per a mi el Ioga.

tres fills en aquell moment. Fins
i tot va haver de deixar la feina.

Passats dos anys vaig conèixer
un centre prop de casa i m’hi
vaig apuntar. M’agradava però
es xerrava molt, no et podies
concentrar i la professora no ho
aturava. Jo volia fer ioga, no
tertúlia, i com la situació no
canviava passat un temps em
vaig esborrar.

La vaig acompanyar i ens hi vam
posar seriosament, jo dos dies a
la setmana, i ella cada dia, per
recomanació
de
la
Paquita
Ruera, la professora que la va
ajudar en tot moment. Passats
tres mesos la meva germana va
fer un gran canvi, ja començava
a ser la persona que sempre
havia estat, i tornava a fer la
vida
normal.
Ja
no
em
necessitava.

Vaig tornar a connectar amb el
Ioga passats dos anys, no

Així doncs, vaig fer saber a la M.
Rosa, la meva professora, que a

perquè jo ho busqués sinó per
acompanyar la meva germana
que estava passant un moment
delicat de la seva vida i s’havia
assabentat que el Ioga la podia
ajudar. Però no es veia capaç
d’anar-hi sola. Els metges no
sabien què li passava, però no
tenia energia ni forces per portar
la casa i la feina, i va haver
d’anar a casa la mare perquè
tingués cura de tots, parella i

mi no em feia falta el Ioga, que
hi havia anat per acompanyar la
Margarita, i com que ja estava
bé m’esborrava. Ella va acceptar
els meus arguments i no em va
dir res més, tot i que sabia que
em feia molta falta.
La feina m’ocupava tots els
matins. Les tardes amb els tres
fills també les tenia plenes, creia
que fer dos dies ioga em
Pàg. 8 de 99

Història d’un somni

trencava la tarda i que no em
calia.
De sempre ho he fet tot amb
presses i neguit i el cos de tant
en tant es queixava, l’estrès
començava a fer-se notar.
La meva germana cada dia
estava millor amb l’ajuda del
Ioga, i vaig decidir tornar-me a
apuntar. (Ens costa tant a
vegades entendre els missatges
que el cos ens envia!)
Des d’aquell dia no he deixat
mai més de fer Ioga. Tretze anys
seguits al mateix centre, dos
dies a la setmana sense faltar.
La feina m’estressava i em
deixava sense energia però feia
la pràctica i em quedava nova.
Passats uns anys feia Ioga
també a casa els dies que no
anava al centre. El Ioga ja era
part de la meva vida, em sentia
molt bé després de la pràctica.
“Em carregava les piles”, deia jo.

VAIG DECIDIR QUE VOLIA
SER PROFESORA DE IOGA
Recordo que meditar al principi
em costava, però a mida que
passava el temps hi anava
entrant, m’hi sentia molt millor.
En una de les meditacions em va
passar una cosa molt especial.
Va ser una meditació més llarga
de l’habitual (20 minuts), estava
asseguda còmodament, la ment
centrada i tranquil·la, els ulls
tancats i el cos agradablement
relaxat. La M. Rosa anava guiant
la meditació. Vaig tenir la
sensació que flotava, no sentia
el cos, em sentia molt lleugera i
tranquil·la.
En aquell moment vaig decidir
que volia ser professora de Ioga,
volia transmetre tot el que havia
après i experimentat, volia que
molta gent pogués conèixer els
beneficis del Ioga.
De moment no ho vaig explicar a
ningú, la vida seguia igual, però
dins meu sovint apareixia el meu
desig. Així vaig passar dos anys,

m’adonava que la feina que
havia fet sempre de gust i amb
ganes ara no m’omplia ni em
satisfeia. Tot d’una vaig decidir
que volia fer la formació de ioga,
i la volia començar de pressa. En
aquell moment tenia 51 anys, no
podia pas badar, la formació
durava 4 anys i jo tenia moltes
ganes de donar classes.
Vaig demanar consell a la meva
professora i em va animar, tot i
que em va dir que hauria de fer
molts canvis en la meva manera
de ser i de fer. Ara que han
passat set anys entenc què em
volia dir. En aquell moment jo
era encara tot nervis i neguit.
Quin exemple seria per als
alumnes si prediqués el que no
era?
Em va adreçar a Barcelona, a en
Jordi Colomer, que havia estat el
seu formador. Me n’hi vaig anar
decidida a apuntar-me. Vaig
pagar la matrícula i vam quedar
per començar a finals de
setembre. Arribat el dia em va
dir que només érem tres les
persones que volíem fer la
formació i que almenys havíem
de ser sis per començar-la, que
esperés el proper mes per si
s’apuntava alguna altra persona.
Em va caure l’ànima als peus, no
volia esperar, volia començar ja!
Vaig buscar més informació i em
vaig adreçar per telèfon a
Sadhana.
Vaig
parlar
amb
l’Arjuna. Em va encantar des del
primer dia. Em va dir que sense
cap compromís hi anés un
diumenge al matí del mes
d’octubre, que veuria el grup i
coneixeria els professors.
Així ho vaig fer, em va
acompanyar el Miquel, i vaig
seguir les dues classes d’aquell
matí.
Va ser un amor a primera vista,
tot
em
va
agradar:
els
professors, el grup, l’espai enmig
de la natura, la sala, la casa,
etc. En aquell precís moment
vaig decidir que era allà on volia
fer la formació. Que contenta
estic d’aquella decisió. En cap
moment me n’he penedit!.

He fet amics i hem viscut junts
el propi creixement, han estat
uns anys inoblidables!
Em vaig sentir molt acollida des
del primer dia. Recordo la Marta
Capdevila que em va ensenyar
tota la casa i es va oferir per
ajudar-me en tot el que em fes
falta. Vaig sentir molt proper
l’Arjuna, com si el conegués de
tota la vida, i tot el grup obert i
disposat a fer-me costat.
Em sentia feliç, el meu somni es
començava a perfilar, però
també hi havien dubtes. Seria
capaç de transmetre el que
portava dins? Podria ajudar
altres persones, o era jo la que
necessitava ajuda i no me
n’adonava? Tots em deien que
aquestes preguntes també se les
havien fet, però que el temps els
havia confirmat que sí que
podien.
Passats uns anys m’he adonat
que
el
creixement
i
desenvolupament personal no
s’acaba mai, dura tota la vida.
Recordo que molts companys
feien primer o segon i ja
donaven classes. Em va animar
pensar que no hauria d’esperar
els quatres anys. Ho vaig dir a
Carlos Fiel, l’altre professor, i em
va dir que la formació servia per
quelcom més que per tenir un
certificat. Que jo no seria la
mateixa d’aquí uns anys, i que el
que ensenyaven s’havia de viure
i assimilar per després poder-ho
transmetre.
Quina raó tenia! No sabia que a
més d’aprendre Ioga faríem
molts
altres
treballs
de
creixement personal.

DEIXO LA FEINA PER
DEDICAR-ME AL 100 % A
LA FORMACIÓ
Vaig començar la formació tot i
que encara treballava. Cada matí
em costava anar a la feina, em
pesava, i només pensava com
fer-ho per plegar. Va ser després
de Nadal d’aquell mateix any,
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suposo que la tensió acumulada
m’havia
deixat
el
sistema
immunitari sota zero. I vaig
agafar una grip com mai l’havia
passat. Em sentia dèbil, sense
forces ni energia. Vam anar uns
dies a Andorra, com sempre
fèiem
passat
Nadal,
per
recuperar-nos de l’estrès que
havíem acumulat en les festes.
Em vaig passar quasi tots els
dies a l’habitació, no tenia gens
de gana ni força.
Quan vam tornar a casa ho vaig
veure clar, o deixava la feina o
tornaria com 20 anys enrere a
emmalaltir. La meva decisió
estava presa i així ho vaig fer
saber al marit i la família. No
podia més! Els va sorprendre
una
mica
però
els
meus
arguments els van convèncer.
Com a fita vaig posar quatre
setmanes per delegar a les
dependentes les tasques de les
botigues. Ni un dia més! Si em
morís també s’haurien d’arreglar
sense mi oi que sí? No sóc pas
indispensable!
És curiós el canvi que es va
produir dins meu des del
moment que vaig prendre la
decisió. El nus que tenia a

l’estómac que no em deixava
menjar, es va desfer el mateix
dia. Al mati no em costava
llevar-me, estava molt contenta
amb la decisió que havia pres, i
al mateix temps amoïnada per
deixar al marit tota la meva
responsabilitat.
La decisió estava presa i no
pensava tirar-me enrere. Passat
un mes em vaig obligar a
oblidar-me de la feina i de com
anava tot. He pensat moltes
vegades en aquest moment.
Potser va estar irresponsabilitat,
covardia, o potser que a vegades
fem les coses sense plantejarnos amb profunditat si és el que
de veritat volem fer o no, que
les fem perquè toca o ens ho diu
algú.
Recordo que quan havia de
plegar volia fer una carta de
comiat als clients i explicar-los
perquè plegava tant de sobte. La
família m’ho va treure del cap,
deien què n’havien de fer els
clients del que jo fes o deixés de
fer. Sempre me n’he penedit, em
va servir de lliçó. Actualment
faig el que em dicta el cor sense
demanar opinió, i funciona! No
em vaig poder acomiadar de tots
els clients i als que ho vaig fer

“La majoria de la gent és tant feliç com decideix ser-ho”.
Abraham Lincoln

“Aquells que intenten fer alguna cosa però fracassen, son
infinitament millors que aquells que no intenten res i
tenen èxit”.
Lloyd Jones

“Inunda la teva ment amb tota classe de pensaments que
vulguis retenir i, després d’un temps, la ment començarà
a creure’t”.
“Dir-ho i pensar-ho és crear-ho. Confia, és així!”.
“Tu tens el poder en la teva ment per ser, fer i tenir,
qualsevol cosa que desitgis”.
“El poder està dins teu, sigues tu mateix, aprofita el teu
potencial!”

no s’ho creien. Quaranta anys
treballant en el mateix i deixarho! Ningú no m’ho havia dit a la
cara però pensaven que estava
malalta. Quan trobava algú pel
carrer em preguntava: “Com et
trobes?”.
Tampoc no va ser fàcil el canvi
de vida, havia d’omplir el temps
i em vaig apuntar a informàtica.
Les meves energies i il·lusions
estaven en fer la formació.
Mentrestant hi van haver més
canvis que no estaven previstos i
que no s’haguessin donat si jo
hagués estat treballant.

MÉS CANVIS: CANVI DE
CASA
El canvi de casa! Feia 22 anys
que vivíem a Terrassa en un pis
gran, tranquil, al costat d’un
parc. Mai no hagués pensat
canviar, hi estàvem molt bé. Els
dos fills grans ja eren casats
només ens quedava el petit.
Els pares vivien feia 25 anys a
Matadepera i des de llavors que
cada estiu hi anàvem a passar
un mes o dos. La mare havia
enviduat feia quatre anys, ja no
era la persona emprenedora i
il·lusionada que havia estat
sempre. Aquell estiu vivint amb
ella les 24 hores del dia vam
ser conscients que no es
cuidava ni menjava bé, que la
finca estava mal cuidada,
deixada, i ens adonàvem que
necessitava algú al costat tot el
dia, i no una dona a estones.
Quan
faltava
poc
perquè
marxéssim no parava de dir:
“Se’n va la meva infermera, qui
em cuidarà ara?”
En vam parlar amb el marit,
ens l’emportàvem d’allà
trèiem les seves il·lusions.
seu espai era important, no
vèiem a casa de cap fill.

si
li
El
la

Nosaltres estimàvem la casa de
Matadepera com si fos nostra,
ho coneixíem tot, després de
tants anys! Després de parlarho amb el marit els fills i els
germans, vam decidir anar-hi a
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viure i deixar el pis.
Vaig sortir del foc i em vaig
posar a les brases! Per viure
amb el mínim de comoditats
s’havien de fer obres a tota la
casa i arreglar tots els voltants.
Ja no vam tornar al pis, i des del
moment que ens vam decidir,
teníem el dia ocupat parlant amb
uns i altres per fer les obres. La
finca és molt gran i la feina, no
s’acabava mai. Després d’un any
quasi tot estava més o menys
acondicionat.
Ens van ajudar molt dos nebots,
en Toni i en Lluís. A aquest li va
anar molt bé perquè va ser
l’època de “les vaques boges” i
no es venia res, a la tenda.
S’hagués tornat boig. Treballant
tot el dia sense parar feia passar
el seu mal humor i s’oblidava
dels problemes. Quan en parlem
diem que li va servir de teràpia, i
la finca hi va guanyar. Com la
mare ens ha ensenyat sempre,
del dolent treure’n el bo.
Adaptar-nos
a
un
canvi
d’aquesta magnitud tampoc no
va ser fàcil, però mai no vam
pensar
que
ens
havíem
equivocat. L’objectiu era que la
mare estigués bé i a poc a poc
ho anàvem aconseguint.

CONSTRUCCIÓ DEL
CENTRE DE IOGA:

“MENSSANA”
Estava acabant segon de la
formació i cada vegada veia més
lluny el fet de donar classes. Hi
havia moments que em sentia
desorientada, buida, malament
amb mi mateixa. Si era honesta
no podia fer classes. No em
sentia equilibrada, quina raó
tenia en Carlos quan em va dir
que no seria la mateixa el segon
que el quart any de formació.
Vaig deixar que les coses
anessin fent el seu curs sense
amoïnar-m’hi. Així vaig arribar a
finals
de
tercer.
M’anava
transformant, em veia més
capaç. Ja començava a pensar

en buscar local per fer el “meu
centre”. No volia anar a cap altre
lloc a fer classes, volia el “meu
centre”, tal com jo l’havia somiat
tantes vegades. No tant sols
somiat sinó que en un bloc
anava
apuntant
detalls
importants que volia que tingués
(ventilació,
espai,
un
lloc
tranquil, el color que el pintaria,
les persones que hi voldria per
companys, etc.).
Amb molt entusiasme vaig
començar
a
trucar
a
immobiliàries
dient-los
què
necessitava. Desconeixia aquest
món però ara ja el conec. Els
deia què volia exactament i ells
m’ensenyaven uns locals que, en
la seva majoria, no tenien
gairebé
res
del
que
els
demanava. Feia tres mesos que
buscava. Uns locals eren petits,
altres no tenien finestres, altres
eren en carrers massa lluny del
centre, altres eren plens de
columnes, etc. No trobava el que
volia però tenia ganes de
començar i seguia buscant.
Un bon dia la meva germana
bessona em digué que mirés la
casa
del
Formes,
una
perruqueria molt coneguda que
va tancar però que es va tornar
a llogar a un altre
perruquer. Aquest havia
mort d’un infart feia sis
mesos, i la seva esposa
l’havia deixat perquè no
volia tanta feina.
Em
vaig
adreçar
al
propietari i me la va
ensenyar. Feia poc que
l’havia tornat a posar de
lloguer.

busqués una cosa petita, per a
mi sola, i de compra. No em va
convèncer. Com sabem fer molt
bé les dones el vaig convèncer
jo, a ell. Li vaig dir que es fes la
idea que em comprava un
Mercedes, que havia treballat
molts anys i que havia guanyat
força diners. Era just que els
gastés en el que jo volia.
El Miquel no m’ha animat mai
perquè no ho veia clar, i tampoc
ara. Però un cop vaig prendre la
decisió em va ajudar en tot
sense recriminar-me res. Em
veia tan contenta, què hi podia
fer!
El dia que vam signar el
contracte no vaig dormir en tota
la nit, estava excitada i feliç. El
cor em deia que aniria bé i que
trobaria les persones adequades
que volguessin acompanyar-me
en aquest camí.
El projecte ja estava en marxa.
Per fer les obres vaig tenir la
gran sort de trobar una persona
molt especial que feia Ioga en el
centre que jo anava, en Toni
Font. Jo li deia què volia, i com
ho
volia,
i
ell
m’entenia
ràpidament i perfectament, tot
m’ho va fer amb molt gust i

Només entrar el cor em
va fer un salt, aquell era
el centre dels meus
somnis!.
Gran,
il·luminat,
ventilat,
balcons a les dues sales,
tres habitacions a dalt i
els serveis. Just el que
volia
i
necessitava.
Quina
meravella,
ja
tenia el que buscava!
En vaig parlar a casa. El
meu marit no ho veia
clar, el lloguer era molt
alt.
Em
deia
que

Jo i la Margarita quan
teníem 4 anys
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gens carregat. Tot seguia el seu
curs. Vam posar el febrer com a
termini màxim per acabar les
obres.

La feina que en aquells dies era
molta, no em cansava, a mida
que passaven els dies, em sentia
més energètica i feliç.

CURS DECISIU

INAUGURACIÓ DEL

En aquells dies a Matadepera, a
AIUMA,
feien
un
curs
(Consciència
corporal).
Com
eliminar l’estrès, i com activar
l’energia del cos. Va ser la Pepita
Quer, amiga de DAMA, qui em
va animar a fer-lo. Ella coneixia
la professora i em va assegurar
que m’encantaria. M’hi vaig
apuntar. En aquells moments em
sentia feliç però no gaire segura
ni equilibrada, i a vegades tenia
pensaments negatius que em
generaven ansietat.
Beneïda decisió! En aquest curs
vaig
conèixer
la
Tònia
Cortadellas i els métodes que
ensenyava per reduir l’estrès i
també
com generar energies
fent una pinzellada sobre els set
xakres
principals
i
com
equilibrar-los amb una meditació
posant-hi color a cada un d’ells.
Diu la tradició que “quan
l’alumne està preparat apareix el
mestre”. Així va ser, vaig
connectar amb tot el que ella
ensenyava, el cor em deia que si
ho practicava arribaria a trobar
l’equilibri
que
m’era
tan
necessari per obrir el nou centre,
dos mesos més tard.
A mesura que passaven els dies i
feia el que havia après em sentia
molt més tranquil·la i confiada.

CENTRE
Finalment arribà el dia de la
inauguració! Dijous, 6 de febrer
del 2003. Vaig demanar a les
meves antigues professores si
podien venir al matí una estona
per fer juntes una meditació. Em
van portar un ram de tulipes
grogues preciós. Ens vam trobar
a la una del migdia. Vam anar a
la sala de dalt i vam parlar de
tots aquests anys que havíem
estat juntes. Els vaig agrair tot
el que m’havien ajudat a créixer
i el que m’havien transmès. Els
vaig dir que era conscient que
havia estat una alumna difícil i
que em quedava molt camí
encara. Em van animar i em van
dir que estaven a la meva
disposició, si les necessitava.
M’ho van dir de tot cor. Els ho
vaig agrair moltíssim, em sentia
recolzada i acompanyada.
Tal com em va dir la Paquita el
dia que li vaig anar a comunicar
on posava el meu centre:
“Quants més serem fent classes
de ioga millor, el món n’està
molt faltat”. Han passat
tres
anys i el que creia que podia
passar no ha passat, cap alumne
del seu centre ha vingut al meu,
em quedo tranquil·la.

A les quatre ens vam trobar amb
els companys: Àlex, Sílvia i
Felisa. Vam fer la meditació dels
xakres. Potser no era el moment
adequat, el fuster feia soroll i el
cassette no es sentia bé. De tota
manera el que valia era la
intenció, per tant, alguna cosa
en quedà de tot plegat. La
meditació va fer efecte dons fa
tres anys i som encara els
mateixos, això vol dir alguna
cosa! En acabar els vaig regalar
un llibre, Todo se puede curar,
ens vam fer un petó i anàrem
per feina.
A les sis de la tarda, la família,
amics, i el meu “mestre Arjuna”
van arribar, també el Pare Marià
per beneir el centre. Digué coses
molt boniques referint-se al bé
que podíem fer a les persones si
els ajudàvem a obtenir més pau,
a estimar-se i estimar els altres.
A les set vam obrir la porta a
tothom. Vam enviar moltes
invitacions,
i
la
majoria
respongué. Tothom em felicità
pel centre tan bonic i acollidor.
La veritat és que en Toni i el seu
equip de professionals van fer
possible que fos tal com l’havia
somiat.
Continuà
entrant
gent
fins
gairebé les deu de la nit. La
família m’ajudà a recollir.

PRIMERA CLASSE DE IOGA
I FUNCIONAMENT DEL
CENTRE
L’endemà divendres obríem, no
pas per fer classe ⎯no teniem a
ningú apuntat encara⎯ sinó per
atendre als que venien a
preguntar. A la tarda vingueren
a estrenar-me la Rosalia i la
Montse Barquin, amigues les
dues. Els vaig preguntar què els
havia semblat, que em diguessin
la veritat, no el que m’agradaria
sentir.
Em van dir que la classe estava
bé però els havia semblat que
l’estava fent per a mi sola, com
si passés d’elles. La primera

Recepció del centre MensSana
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lliçó. Els vaig donar les gràcies,
sovint hi penso.
A partir d’aquell dia cada
professor,
amb
il·lusió
i
paciència, estàvem al centre a
l’hora de fer la classe per si
venia alguna persona que volia
provar
o
apuntar-se.
Tots
estàvem
disposats
a
obrir
classes encara que fos amb una
persona o dues. I a poc a poc
com les formiguetes anàrem
avançant sense desanimar-nos.
Encara que no hi hagués molt
moviment les despeses eren les
mateixes, ja se sap, i cada mes
s’havien d’anar posant diners al
compte per poder-les pagar, ja
que el que es generava en
aquells moments era molt poc.
Però jo tenia plena confiança que
més
endavant,
les
coses
canviarien, i així ha estat.
Després de tres anys ja puc dir
que “surten els números”. No
em puc treure una setmanada
encara.
Espero
que
més
endavant sí que podré, però si
no fos possible i només pagués
les despeses seguiria igualment.
En aquest temps he vist canvis
en persones que són més
importants que els diners, i em
sento tan feliç fent classes i
portant la gerència del centre
que no ho canviaria per res del
món.

DETONANTS DEL CANVI
Exposo què em va ajudar a fer
aquest gran canvi en la meva
vida (deixar la feina i començar
un nou projecte).
El primer va ser la mort en poc
temps de tres cosins de 50 anys,
aproximadament, dos de càncer
i una d’accident. Aquests fets em
feren pensar que potser podia
ser jo la següent. No tenia por,
ni em creava ansietat perquè sé
que hem de morir un dia o un
altre i que tots hi hem de
passar. Però interiorment hi
havia una veu que em deia “i si
no poguessis fer tot això que et
diu el cor? No t’ho pensis més i

Una de les sales de treball
actua d’una vegada!” Això i el
grip van ser els detonants de la
meva decisió.
El segon, la lectura d’un llibre
⎯Lo que tú deseas te desea, de
Debra Jones⎯ que vaig regalar
al marit, però que només
fullejar-lo vaig veure que no era
casualitat que l’hagués comprat,
és que l’havia de llegir jo. Tot en
aquest llibre em va agradar, els
missatges
d’esperança,
de
fortalesa, d’estímul i la promesa
d’un futur diferent i engrescador.
En el pròleg diu: “No permetis
que ningú no t’encaselli, no
perdis el temps en un treball que
no et motiva i et pesa.
Descobreix
què
desitges
i
persegueix-ho.” Descobrir què et
pot fer feliç és del que tracta
aquest llibre.
A mesura que l’anava llegint em
sentia
totalment
identificada
amb tot el que ella deia de la
seva experiència.
Deia: “T’adones que quan la vida
intenta donar-te un missatge
normalment te l’envia en forma
d’un petit problema. Si no li’n
fem cas, ens en va enviant més,
i més grans.”
A mi em va arribar el missatge
de què només jo era la
responsable de la vida que
estava creant. Vaig captar que el
ser veritablement feliç no tenia
res a veure amb les coses
materials ni amb tenir un bon
treball i guanyar molts diners. Es

tractava de tenir un equilibri
en la vida i de sentir-me
satisfeta amb qui era jo en
aquell precís moment, amb
això n’hi havia prou.
Moltes vegades hem de tocar
fons per descobrir-ho, tal com
em va passar anys enrere.
Amb l’ajuda del Ioga m’estava
tornant més reflexiva, més
espiritual. Connectar amb la
meva part espiritual m’ha ajudat
a deixar una mica el control que
exercia en tot i en tots, em deixo
portat més per la intuïció o
l’orientació Divina. La vida és
massa valuosa per viure-la “a
mitges tintes” o en un estat
d’ansietat, dolor o confusió.
Passats
uns
anys
crec
fermament que allò que desitges
et desitja. Diu la tradició que
quan tu tens un veritable desig
tot en l’univers es mou perquè
l’aconsegueixis, i així ha estat en
el meu cas. També he après que
no pots avançar fins que no
deixis enrere el passat que ja no
vols.
Vaig darrere el meu somni tot i
no sabent els passos que he de
fer. Començaré perquè sé quin
és el primer pas, i vull arriscarme.
Tinc
confiança,
estic
convençuda que anirà bé.
Després he après que quan tens
un somni i el visualitzes una
vegada i una altra el missatge
arriba al cervell. Aquest no
distingeix si és realitat o no, i
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s’ho creu. L’experiència m’ha
demostrat que normalment un
somni no es produeix si no tens
la capacitat per dur-lo a terme.
Quan tens el somni fermament
establert en la ment i actues
l’univers també es mou amb tu.
En un moment del llibre et
demana que escriguis el teu
primer desig i així ho vaig fer:
“Tenir pau interior i viure feliç!”.
Després te’n demana dos més.
“Ajudar a moltes persones!”.
“Estimar i estimar-me!”. Els tres
s’han
complert,
és
una
meravella!.
És impressionant el poder que té
la nostra ment. Què seria la
nostra vida si no tinguéssim el

coratge
d’intentar
res?
Sincerament crec que podem fer
qualsevol
cosa
que
ens
proposem quan ens preparem
mentalment
per
fer-la.
És
sorprenent el que pot arribar a
passar amb la nostra vida quan
tenim les idees clares del que
volem fer!
Després de llegir aquest llibre els
dubtes es van esvair i el somni
prenia forma. Ja no em vaig
aturar, i aquí estic, no sé quan
durarà, visc el moment i el
gaudeixo.

interior. A més la formació dels
quatre anys m’anava fent sentir
cada dia més segura i decidida.
Les meves professores, M. Rosa,
Paquita i Bet, que desde fa molts
anys imparteixen classes i saben
per experiència com ajuda el
ioga en el dia a dia van ser les
meves guies.
Agraeixo a la vida tot el que
m’ha donat, que és molt. Abans
no n’era tan conscient, però ara
qualsevol petita cosa la frueixo i
la visc amb intensitat.

També em va ajudar el meu
mestre
Arjuna,
sempre
va
confiar en mi i em va animar a
què seguís el que em deia la veu

Quan vols i no pots, quan mires i no veus, quan escoltes i no hi sents, quan vius i mors...
Sembla que mai no sortirà el sol, però t’aixeques i et recordes que tu ets el millor,
i que pots aconseguir el que vols,
i que pots sentir la bellesa,
i que pots degustar la vida amb confiança i sense por.
Obres els ulls a una nova realitat,
i veus com llueix el sol de la matinada, i et dius...
HO ACONSEGUIRÉ!,
agafaré les corretges del cavall desbocat,
que és el meu ésser, i el conduiré cap a mons màgics,
el conduiré just on vull que vagi
i agafaré el timó de la meva vida
per viure com sempre he volgut viure.
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3. IOGA I SALUT
PROBLEMES DE SALUT I LA MEDICINA CONVENCIONAL
El funcionament del cos
habitualment és silenciós, ni ens
adonem de les funcions vitals
que harmoniosament duu a
terme. Només en prenem
consciència quan apareix alguna
disfunció dels seus òrgans
Quan tenim problemes amb el
ritme cardíac ens fa escoltarnos el cor; la pressió que
sentim en el pit ens fa estar
alerta de la nostra respiració;
els problemes digestius ens fan
prendre consciència de
l’estómac, etc.
A partir d’aquí ens comencem a preocupar, a angoixar i ens disposem a fer el que
calgui per fer desaparèixer aquests símptomes.
La medicina actual que busca més el símptoma que la causa disposa de tot tipus de
tècniques de diagnosi (radiografia, ecografia, escàner i moltes més) en moltes
ocasions confirmen que el pacient, no té res, que els seus òrgans estan bé.
Quantes vegades hem sentit una forta opressió al pit amb palpitacions
incontrolables, i després de fer-nos les proves pertinents ens diuen que el cor està
bé, però nosaltres continuem sentint l’opressió!
O també un nus a l’estómac que no ens deixa menjar ni pair, però els anàlisis i fins
i tot les proves (passar el tub per la boca fins l’estómac) o les medicines que ens
hem pres no solucionen el problema.
També a vegades una intensa opressió a la caixa toràcica que fa que la respiració
sigui curta i tensa, i els metges no en troben la causa.
Maldecaps, migranyes, al·lèrgies, dolors generalitzats (nuca, espatlles, esquena,
lumbars) depressió, esgotament, ansietat, fibromialgia, fatiga crònica, etc.
Tots aquests problemes poden ser aïllats o aïllar-se, però normalment estan
associats, i el malalt està condemnat a prendre durant molt temps una colla de
medicaments amb uns efectes secundaris que es barregen amb els problemes que
ja tenia en començar el tractament, creant un veritable cercle viciós.
La medicina Occidental i els seus metges amb una visió de la malaltia hiperespecialitzada, amb gran quantitat de metges, els centres de salut saturats,
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observen la malaltia que sovint és canviant i els desorienta. En moltes ocasions no
observen al malalt, a l’ésser humà en tota la seva globalitat.

REGULACIÓ DE LES FUNCIONS VITALS
Aquests símptomes generalment van units a una alteració del sistema nerviós
autònom, el vegetatiu no conscient, que sense la nostra intervenció i voluntat ens
assegura la regulació harmoniosa de les nostres funcions vitals, permeten al nostre
organisme adaptar-se en tot moment als canvis constants (exercici físic,
alimentació, pensaments, emocions, etc.).
Aquesta regulació està assegurada per un doble control, el sistema simpàtic i el
sistema parasimpàtic.
El sistema simpàtic que té la missió d’activar el funcionament dels òrgans del cos
i estimular diverses reaccions en casos d’emergència o de més consum energètic:
augmenta el metabolisme, incrementa el rec sanguini al cervell, dilata els bronquis i
les pupil·les, augmenta la sudoració i el ritme cardíac, eleva la pressió de la sang i
estimula les glàndules suprarrenals.
El sistema parasimpàtic té la funció oposada al simpàtic. L’organisme l’utilitza en
situacions de repòs i relaxació, ja que és un sistema que estalvia energia. Intervé
en la digestió, disminueix el ritme cardíac i la pressió arterial, etc.
El mateix que seria en un cotxe el pedal de l’accelerador i el pedal del fre,
assegurant l’equilibri i l’harmonia de les funcions vitals, el que anomenem
“intel·ligència i saviesa del cos”, que ens porta a un estat de salut fonamentat en el
respecte del ritme natural del cos.

Tot organisme viu està sotmès a ritmes biològics que s’alteren de manera
ininterrompuda al llarg de la nostra vida: una fase activa i una passiva. Els oposats
no només es succeeixen sinó que s’engendren mútuament: l’activitat ens condueix
al repòs i del repòs en surt una profunda activitat.

ORIGEN DELS DESORDRES
Quin és l’origen d’aquests desordres? La regulació no conscient dels nostres ritmes
vitals està sotmesa contínuament a influències externes, tensions, estrès, pors...,
que afecten als nostres pensaments, les nostres emocions i, de manera general, a
tot l’organisme.
De la qualitat del nostre mental en depèn la qualitat del conjunt de les funcions
vitals. Si el mental està equilibrat i estable, les funcions són harmonioses. Això
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seria l’estat de salut i benestar físic i psíquic. L’equilibri físic i l’equilibri psíquic
s’harmonitzen contínuament i ens indueixen a l’alegria de viure.
Quan el sistema mental està agitat, dispers, inestable..., apareixen disfuncions que
en el nostre món actual anomenem malalties psicosomàtiques. Aquestes
manifestacions ens porten sovint a l’angoixa, l’esgotament i la depressió.
El desequilibri de les nostres funcions mentals ve donat per l’acceleració del nostre
ritme de vida, i sense adonar-nos-en ens allunyem cada cop més del ritme natural
còsmic.
Aquesta hiperactivitat indueix a una hiperestimulació del sistema simpàtic (el pedal
de l’accelerador) que trenca l’equilibri natural del nostre sistema nerviós autònom,
sobrecarregant els nostres òrgans, provocant un envelliment prematur.

POSSIBLES CAUSES
Aquestes alteracions poden ser causades per factors
externs i interns. Els factors externs poden ser donats
per l’acceleració de la societat actual, industrialitzada,
amb grans concentracions urbanes que es basen en la
productivitat i la rendibilitat a tota costa. Fem mil
coses alhora, el nostre temps de descans és insuficient
i sovint està alterat per ingerir excessivament aliments
estimulants com el cafè, tabac o refrescos, per
menjars abundants i poc naturals i també pels
famosos somnífers.
A aquests factors externs d’estrès, hi hem d’afegir els factors interns: falta de
confiança, pors, pensaments negatius, idees fixes, obsessions...
Aquest encadenament (causa-efecte) afavoreix tota una explosió de símptomes que
ens porten a l’esgotament i a totes aquestes malalties actuals: depressió, síndrome
de fatiga crònica, fibromiàlgia etc.

QUÈ PODEM FER?
Què podem fer per restablir aquest ordre intern de forma continuada que ens
permeti viure en aquest món actual amb serenor i harmonia?
Què podem fer per sortir d’aquest cercle viciós? Per trencar-lo és necessari frenar,
tirar marxa enrere. I ho podem fer des de dues vessants diferents. Una seria la via
dels medicaments que regulen les funcions vitals. Però aquesta opció no ens porta
ni a la reflexió ni a la responsabilitat personal, la persona es considera una víctima i
queda fora del seu procés de curació, posa la seva salut en mans d’un metge que
en el pitjor dels casos ni el coneix, a més dels efectes secundaris que són molts.
L’altra via és la del Ioga. El Ioga és molt important, ens pot ajudar i induir-nos a
poc a poc a un canvi de ritme. L’objectiu del Ioga és calmar el sistema mental i
restablir l’ordre a tot l’organisme.
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DEFINICIONS DEL IOGA
Definicions diferents de IOGA que en definitiva vénen a dir el mateix:
•

IOGA significa unió en el sentit d’unir el que està separat, també unió de
l’individual amb el còsmic. La unió no és només un concepte filosòfic, és
sobretot una vivència, és intensitat de vida, és un fluir amb tot.

•

IOGA és bàsicament un mètode pràctic per l’autoconeixement,
l’autorrealització, i el màxim benestar del cos, la ment i les energies.

•

IOGA és una via pràctica que tothom pot recórrer, és un estat que només
s’aconsegueix amb l’experiència directa.

•

IOGA és el que afavoreix l’harmonia i el complert desenvolupament de
l’ésser humà. Més concretament el Ioga és a la vegada un mitjà, un camí,
un estat, una manera de ser i finalment un resultat.

•

IOGA és unir el que està separat, desconnectat. Unir cos i ment és un primer
pas per sentir-te unit a tots i a l’univers còsmic, a la Font.

•

IOGA és un art i una ciència i filosofia de vida, que ens ajuda a desenvolupar
de manera harmoniosa els nostres aspectes físics, mentals, emocionals i
espirituals.

•

IOGA és una ciència mil·lenària molt útil en el món actual i també un
complement als tractaments mèdics.

•

IOGA, per a mi, és un mètode de millora i perfeccionament humà. En el Ioga
hi ha medicina natural, ciència de la salut, metafísica i mística, però
bàsicament és un mètode pràctic per l’autoconeixement, l’autorealització i el
benestar del cos, la ment i les energies, donant a la persona un sòlid
equilibri psicofísic portant-la a una evolució de la consciència per poder
desenvolupar el seu potencial intern.

Els ioguis afirmem que el Ioga és un mètode per viure aquesta vida en harmonia,
així com un camí per descobrir la veritable dimensió de l’ésser humà: “l’espiritual”.

EFECTES DEL IOGA
Pacificació de les funcions vitals
Si el Ioga és unitat, un cercle viciós benèfic, substitueix el cercle viciós de les
malalties psicosomàtiques. Amb la seva pràctica les funcions vitals es pacifiquen
especialment la del cor, i d’aquest estat de pau neix l’estat de calma de l’esperit,
que a la vegada apaivaga les funcions orgàniques.
Quan l’esperit està en pau l’estat d’unitat del Ioga es produeix. Així ho diu Patànjali
en els “Ioga Sutres”.
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Estabilitat de les funcions vitals
La calma i l’equilibri del sistema mental no es poden aconseguir ni per reflexió ni
pel saber, l’estabilitat de les funcions mentals es donen amb la pràctica assídua i
la pròpia experiència personal basada en l’atenció cada vegada més subtil del cos.
Reequilibració de les funcions mentals
El Hatta Ioga utilitza el cos tal com és, amb les seves possibilitats i els seus límits
com a instrument per reequilibrar les funcions mentals. La seva pràctica ens ajuda
a trobar el nostre ritme natural, a prendre consciència de tot el procés vital que
combina sense parar una fase activa i una passiva, inspirar-expirar, contracciórelax, vigília-son.
Consciència del cos i de la respiració
En la relaxació, la immobilitat física, el
relaxament muscular i el silenci afavoreixen la
interiorització dels sentits. A això s’hi oposen
l’agitació i crispació muscular que va
acompanyat de dolor i tensió, que moltes
vegades és inconscient. Trobar aquests espais
de silenci muscular i mental és primordial pel
desenvolupament de la consciència del cos.
Quan el cos està en repòs i relaxat la
respiració està en calma, és regular i
espontània. Observar el ritme de la pròpia
respiració és important tant en la relaxació com en les postures. El ritme
respiratori moltes vegades està alterat o escurçat per la forma de vida que portem.
Una higiene de vida adequada ajudarà també a què el ritme natural de la respiració
s’estabilitzi.
Equilibració de les cadenes musculars
El treball de les postures té la funció d’equilibrar les cadenes musculars de tot el
cos, tant les que són dinàmiques com les estàtiques. És amb aquest treball postural
continuat que podem arribar a eliminar bloqueigs tant físics com psíquics i
alliberar l’energia de vida que circularà sense traves.
Totes les postures busquen actuar des de la perifèria al centre ⎯la columna
vertebral i el sistema nerviós central⎯ de tal manera que afavoreix l’equilibri
natural d’aquest sistema.
Efectes físics
Els efectes físics són evidents al poc temps de practicar, disminueixen o
desapareixen les disfuncions o problemes de son, de respiració, d’esquena,
maldecaps, palpitacions, hipertensió, problemes digestius, dolors cervicals,
lumbars, depressió, ansietat o estrès. Aquestes millores que per uns serà aviat i
per altres més tard faran que es pugui disminuir a poc a poc la medicació o en
alguns casos suprimir-la totalment.
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Modificació dels hàbits
En resum, el cos es fa més flexible, sigui de l’edat que sigui, i sempre que un cos es
fa més lleuger la salut millora. La presa de consciència de la vida i del cos gràcies a
la relaxació i al treball postural, associat a una respiració conscient, provoca una
modificació en els hàbits. L’alimentació és més sana i equilibrada, millora la higiene
global de vida: fumar menys, prendre menys excitants com el cafè o coles, i es
crea el gust per l’exercici físic que ajuda també a retrobar el benestar.
Efectes psíquics
Quan el físic està bé, els efectes en el psíquic es fan notar aviat: relaxació, calma,
centrament, menys agitació i dispersió, per tant, menys cansament. Amb això
augmenta la confiança, la força, la voluntat i la paciència. Estem més disposats pel
treball diari.
Control de les influències exteriors
La força interior que resulta de la pràctica del ioga ens permet a poc a poc escaparnos de les influències exteriors, d’aquestes invasions que moltes vegades ens
deixen totalment extenuats. Els problemes ja no semblen tan grossos, sabem
prendre distància. Aquest centrament ens porta a un estat, a un sentiment de
llibertat i pau interior.
Del “tenir” al “ser”
La pràctica del Ioga ens permet passar del “tenir” al “ser”, en un equilibri constant
entre els dos, simplificant la nostra manera de viure en tots els camps ⎯personal,
de treball, de relacions etc.
“

“De tota manera i després
de tot el que hem exposat,
no vol dir que el Ioga ens
salvi de problemes o
malalties. Seria massa
senzill, però gràcies al
desenvolupament de la
consciència ens permet estar
més atents al nostre cos,
l’escoltem, l’ estimem i
l’entenem cada dia més”.

Pàg. 20 de 99

Origens del ioga

4. ORÍGENS DEL IOGA
És molt difícil precisar l’origen històric del Ioga ja que hi ha divergència d’opinions
al respecte. Les primeres referències sobre tècniques iòguiques les trobem en els
Brahmanes, però sobretot en els Upanishads.
El terme Ioga s’utilitzava bàsicament per designar qualsevol tècnica ascètica o
mètode de meditació. Junt a aquest Ioga, es construeix progressivament el IogaDàrsana (un dels sis sistemes de la filosofia hindú, pel qual s’intenta alliberar
l’ànima del cercle de renaixements i reunir-la amb l’Absolut), el Ioga clàssic, que és
el que coneixem en l’actualitat gràcies a la formulació que va realitzar Patànjali,
suposadament al segle II de la nostra era.
El text fonamental on es recullen els principis d’aquest Ioga clàssic són els “IogaSutres”. Patànjali va prendre la doctrina filosòfica del sistema Samkhaya i la va fer
servir com a marc teòric per crear un mètode ordenat i sistemàtic de caràcter
senzill i pràctic.
D’aquest gran filòsof, la seva persona i la seva obra en sabem molt poc, només que
va recollir llegats dispersos de les pràctiques del Ioga que existien en els cossos
doctrinals dels ensenyaments espirituals del seu temps, especialment els vedes, per
ordenar-los i crear un sistema filosòfic.
Des de llavors el Ioga s’ha considerat com la part pràctica del sistema Samkhaya,
configurant així el Samkhaya-Ioga, dos dels sis principals sistemes filosòfics de
l’Índia.
El tractat dels “Ioga-sutres” en el primer llibre ens ofereix una introducció general
de l’obra.

QUÈ SÓN ELS IOGA-SUTRES?
Abans que res, un mirall
No és una obra com te l’imagines.
No és un llibre de lectura.
No conté veritats uniformes per a tots.
És un text obert.
Constantment t’envia cap a tu mateix.
Patánjali intenta convèncer o provar alguna cosa.
Patánjali et proposa seguir la via de la teva experiència.
El sànscrit reflecteix aquesta llibertat.
Els Ioga-Sutres són material de treball reflexiu.
Sutra vol dir fil conductor.
Patánjali segueix l’autèntica tradició, només mostra el camí, proposa
mitjans i després....deixa llibertat per a triar-los.
Jo sóc el responsable de triar els mitjans.
El fil conductor és precís i rigorós.
Els sutres es renoven a cada transmissió i s’adapten a totes les condicions.
Aquest és el seu caràcter universal. Ens revela la nostra capacitat de ser.
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Els Ioga-Sutres afinen el nostre estat de consciència desperta.
El Ioga és un estat de consciència, de ser.
No és un saber o una forma.
Un estat és una experiència, no una reflexió.
El fil conductor passa per una experiència simple i concreta, és la pràctica.
Una estora, un coixí i sent el teu cos, respira y segueix-lo.
L’estat que en resulta és un estat de meditació.
A partir d’aquesta experiència d’estat comença el Ioga, i els Ioga-Sutres el
reflecteixen.
Aquest estat de consciència només pot existir a partir d’una causa, que és
la vida, i ha d’estar completament lligat a ella.
Els Ioga-Sutres són una guia per comprendre aquest sentit, amb l’única
condició de presentar-nos davant d’ells lliurement, sense idees
preconcebudes.
No són una guia de butxaca per a la il·luminació ràpida.
La seva amistat és lenta i calma.

El Ioga és un mètode, un sistema filosòfic i també per alguns, una religió. Un
acostament cuidadós al Ioga ens presenta un model amb el qual s’intenta explicar
l’experiència humana, oferint una direcció definida i un sentit coherent a la vida i a
les dificultats personals de l’evolució.
A Occident, la religió i la filosofia caminen per camins diferents. A l’Índia han estat
íntimament entrellaçades des de l’antiguitat fins als nostres dies. El Ioga proclama
la percepció d’una visió interioritzada, intuïtiva, immediata i directa de la realitat i
ofereix els mitjans per aconseguir-la. Aquesta “visió clara” i directa de la realitat
forma la base comuna de totes les escoles filosòfiques.
En els capítols segon i tercer dels ioga-sutres s’exposa l’estructura tècnica per
aconseguir l’estat del Ioga. Aquesta estructura està formada per vuit graus o
membres que es coneixen com els “Astanga Ioga”. El practicant ha de perfeccionar
cada un d’aquests vuit passos per arribar finalment a l’alliberament.

Aquests vuit graus són:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Yama: Codi social
Niyama: Codi personal
Asana: Postura
Pranayama: Control de l’energia (prana)
Pratyahara: Aïllament sensorial o interiorització
Dharana: Concentració
Dhyana: Meditació o contemplació
Samadhi: Superconsciència
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A. LA NOSTRA ACTITUD EN LA SOCIETAT
YAMA. Codi de conducta social.
a) Ahimsa: actitud de no violència cap a tots els éssers vius, en particular els
més innocents, els que estan en conflicte o en una situació pitjor que la
nostra.
b) Satya: dir i defensar sempre la veritat, però no
utilitzar-la per ferir a altres persones.
c) Asteya: honradesa i honestedat. L’abandó de la
cobdícia o capacitat de resistir el desig del que no
ens pertany.
d) Brahmacharya: control de l’energia sexual i
moderació en tots els nostres actes.
e) Aparigraha: no ambicionar ni atresorar. L’abandó
de l’avarícia o la capacitat d’acceptar només allò
que és teu.
NIYAMA. Codi de conducta personal.
a) Saucha: neteja interna i externa, és a dir, mantenir net i polit el nostre cos i
el nostre entorn.
b) Santocha: cultivar una actitud de contentament i satisfacció, o la facultat
de sentir-se a gust amb tot el que es posseeix i el que no es posseeix.
c) Tapas: Austeritat. Eliminació de les impureses que hi ha en el nostre
organisme físic i mental per la pràctica d’hàbits correctes de son, exercici,
nutrició, treball, relaxació, etc.
d) Swadyaya: autoestudi, la necessitat de revisar i avaluar els nostres
progressos.
e) Ishwara Pranidana: rendició o abandó a la voluntat divina. La veneració a
una intel·ligència superior o acceptació dels nostres límits davant Déu,
l’Omniscient.

B. EL IOGA DE L’ACCIÓ
ASANA. Postura física.
És la postura física utilitzada en les pràctiques del Ioga mental. Patànjali la defineix
com una posició ferma i confortable. Són postures que equilibren els impulsos
nerviosos, les energies internes i les sensacions oposades de calor-fred, plaer-dolor,
etc. La postura crea l’estabilitat física i mental necessàries per tenir èxit en les
següents etapes. L’important és mantenir el cos en la mateixa postura sense
esforç. “Qui practica asana haurà d’aplicar un esforç consistent en suprimir els
esforços naturals corporals”. Si amb Asana trobem la quietud del cos, a Pranayama
buscarem la quietud de la respiració. La respiració ha de tornar-se conscientment
automàtica, de manera que el iogui pugui oblidar-se d’ella.
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PRANAYAMA. Regulació de la respiració.
És la regulació de l’energia vital (prana) per mitjà de la respiració. S’han
d’harmonitzar tres moments del procés respiratori: la inspiració (entrada de l’aire),
l’expiració (expulsió del prana) i la retenció de l’alè (aspecte molt important del
procés i una de les característiques més difícils de portar a una pràctica adequada).
La retenció o pausa respiratòria té una importància clau, ja que en l’estat de
respiració suspesa, es produeix la màxima focalització de la consciència.
PRATYAHARA. Interiorització.

És el procés d’interiorització en el qual es dissocia la consciència respecte de
l’entorn extern. La pràctica d’asana i pranayama ens porten a una progressiva
desconnexió dels estímuls exteriors. Quan aquests han estat neutralitzats, la
consciència pot interioritzar-se. Pratyahara en un sentit superior també inclou la
desconnexió de la consciència de les sensacions psíquiques internes. L’aïllament de
la consciència, dels estímuls sensorials i de l’activitat psíquica, genera un estat
mental clar, serè i atent, que permetrà al iogui practicar la concentració i la
meditació.
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C. LA VIA INTERNA
DHARANA. Concentració.
Dharana significa concentració mental. És la paraula que millor defineix al Raja Ioga
de Patànjali. Quan la influència dels estímuls externs i de l’activitat psíquica ha
estat neutralitzada per mitjà de Pratyahara, la ment es fixa en una sola cosa,
excloent totes les altres. Així es produeix la unificació de l’energia mental o
concentració.
Per desenvolupar la concentració s’enfoca la ment en un suport, que pot ser
qualsevol cosa: un objecte, un símbol psíquic, una zona del cos, un mantra, un
xakra, un paisatge, la respiració, etc.
El practicant es concentra en el suport fins que la consciència queda absorbida en
ell. Quan l’atenció queda totalment fixada en l’objecte, la ment s’immobilitza i brolla
l’experiència meditativa (Dhyana).
DHYANA. Meditació.
Dhyana significa meditació. Sorgeix directament quan es
manté el flux continu de l’atenció sobre l’objecte de la
concentració. És un procés que no pot ser forçat; únicament
pot preparar-se la situació adequada perquè la meditació
succeeixi. El practicant s’estableix en un estat mental lliure
de tot condicionament i penetra en l’essència de l’objecte de
la meditació. L’estat de Dhyana és l’avantsala de la
Consciència Còsmica o Superconsciència.
SAMADHI. Superconsciència.
Ja no queda cap més exercici a fer. Samadhi, és el resultat final i la coronació de
tots els esforços i exercicis espirituals del iogui.
El Samadhi és la meta de tots els ioguis. Es produeix com a conseqüència d’allargar
el procés meditatiu, el qual et porta a l’estat de Consciència Còsmica.
En el Samadhi només existeix l’experiència de la Consciència pura, de la Realitat
Última. No hi ha paraules que puguin explicar-ho adequadament. En aquest estat el
iogui obté l’experiència màxima elevant-se a la categoria d’home il·luminat. Ja no
està sotmès a la tirania del temps sinó que viu un etern present.
L’estat de Samadhi és conegut per moltes branques del Ioga com el despertar de
Kundalini, l’energia espiritual de l’ésser humà.
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5. EL CAMÍ DEL IOGA

Ioga és únicament i
exclusivament una
experiència. Només
vivint-la es pot conèixer.
Aquesta experiència és
sempre personal, per
això no existeix cap
experiència tipus.
Practiquem ioga per
transformar un estat de
dispersió en un estat
d’equilibri i concentració
interna.
L’estat de dispersió en el qual vivim actualment és l’origen dels nostres problemes i
dificultats per viure.
L’estat d’equilibri i concentració interna produeix en nosaltres un canvi profund,
complert, difícil d’expressar amb paraules.
Com que els nostres mitjans habituals són inadequats, per quin mitjà podem
accedir a aquest estat d’unitat? Els textes responen amb claredat: “quan l’esperit
està en pau, l’estat de Ioga es produeix”.
El nostre esperit no està en repòs. És mogut per automatismes, i a causa d’això
s’ha accelerat considerablement el seu funcionament. El seu ritme s’ha separat del
ritme lent i natural del nostre organisme. Aquí comença la causa dels nostres
desequilibris.
Hi ha un mitjà per interrompre aquesta acceleració i retrobar la claredat de visió, la
salut i l’alegria de viure. El Hata Ioga, ciència perfecta adaptable a tots i a tota
circumstància.
Els efectes visibles d’una transformació duradora, constitueixen l’únic criteri per
jutjar el valor d’aquest ensenyament.
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6. QUÈ ÉS ESSENCIAL EN EL IOGA?
No és tan important el número de postures que sapiguem fer o com les fem sinó
l’actitud de presència i centrament que puguem mantenir mentre les fem.

EL COS
El nostre cos no és només ossos, músculs i sang, és molt més. És la nostra eina en
evolució constant i és també el reflex del que som. Com una esponja, absorbeix
cada experiència que tenim, bona o dolenta.
El Ioga com altres disciplines pretén “sacralitzar” la vida a través del cos. El cos és
sagrat, és el que ens porta a una altra dimensió desconeguda que en diem esperit.
En definitiva, el Ioga fa alquímia amb el cos i la ment, perquè així brilli l’esperit
sense interferències.

ASANA
Asana és el primer element del mètode trinitari del Ioga. Asana és un procés. Un
procés per arribar a un objectiu desitjat. Aquest procés té unes fases o etapes per
les quals s’ha de passar.

DONAR-SE TEMPS:
TEMPS D’ESCOLTAR: El temps d’escolta és
molt necessari per anar a un punt neutre
des d’on afrontar cada nova postura sense
la càrrega de l’anterior. El temps d’escolta
ens diu que tanquem bé una asana per
començar-ne una altra. En aquest espai
hem de mesurar les forces del moment
per adonar-nos si podem arribar amb
comoditat a la següent postura.
TEMPS DE VISUALITZACIÓ: La ment es
guia del cos, la seva funció és anticipar el
que vindrà després. La visualització, abans de realitzar una asana, activa la
memòria cel·lular fruit de l’experiència que ja tenim d’aquesta postura.
TEMPS DE REALITZACIÓ: És el moment d’aconseguir la postura estàtica. També pot
ser una seqüència de postures entrellaçades més o menys llarga, encara que el
més important és la consciència del que s’està fent: arribar a la postura amb el
mínim esforç.
TEMPS D’AUTORREGULACIÓ: El Ioga, que és un camí d’autorrealització i de recerca
personals ens proposa un model: l’autorregulació per mantenir un delicat equilibri.
Cadascú hauria de tenir la capacitat i els mitjans adequats per saber-se regular.

Pàg. 27 de 99

Què és essencial en el ioga?

TEMPS DE VIVÈNCIA: És el moment de deixar-se anar, de viure plenament la
postura. Viure la postura és l’acte de sembra, i la conseqüent espera atenta a com
la llavor creix i s’expandeix. En aquest espai hom sent l’arquitectura de la postura,
l’efecte de la gravetat i l’activació circulatòria. Podem sentir el flux energètic i les
zones del cos que s’obren.
TEMPS DE TRANSCENDÈNCIA: No tot pot quedar en la vivència estricta de la
postura. Hi ha una dimensió superior. El mètode trinitari del Ioga, format per
Asana, Pranayama, i Dhyana, fa de trampolí perquè el ser que som es fongui amb
el ser que ens conté (microcosmos o macrocosmos). Aquesta unió que proclama el
Ioga ha de ser el centre de tota asana.
TEMPS DE DESFER: Un cop hem reconegut els nostres límits hem de desfer. Desfer
lentament amb la mateixa consciència que hem fet. És en aquest espai que a
vegades per rapidesa es poden fer estrebades o contractures.
TEMPS D’ACCEPTACIÓ DEL PROPI LÍMIT: Quina estona podem mantenir una asana?
L’escolta i sensibilitat de cada persona ho dirà. Arriba un punt en què l’estabilitat,
intensitat i força que tenia l’asana es comença a perdre. Quan la concentració es
dissipa, la respiració perd amplitud, la postura es torna incòmoda, i potser apareix
algun petit dolor. És evident que l’hem de desfer. Voler mantenir una asana a tota
costa perquè els altres ho fan no és bo. La veritable escolta és l’acceptació dels
nostres límits. El Ioga mai no busca la perfecció tècnica sinó que amorosament va
ampliant els nostres límits.
TEMPS D’INTEGRACIÓ: Aquest és un moment clau per a la progressió de la
postura. És el moment d’escoltar, de sentir què ha deixat el treball en el nostre cos.
És el moment de recollir els beneficis de la pràctica.
TEMPS DE COMPENSACIÓ: Abans de seguir hem de ser conscients de si necessitem
compensar i si és el cas buscar la postura adequada.
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7. INGREDIENTS NECESSARIS EN LA PRÀCTICA
Tota pràctica necessita uns mínims ingredients perquè doni fruit:
Implicació
Comencem la pràctica des d’on estem, i com ens sentim, o sigui, des del meu estat
físic, respiratori i mental, i després progressarem en els diferents aspectes del Ioga.
Acceptació
Accepto els meus límits i carències,
sobretot mentals, però procuro que no
m’impedeixin fer la pràctica o que
bloquegin la meva actitud.
Entrega
Entrega del que en aquell moment estic
fent, sigui postural, respiratori o d’acció
mental. Només el que faig en aquell precís
instant, no el que faré després.
Despreniment
Practiquem sense buscar un fi, ja que els resultats de la pràctica seran afins a la
meva manera de practicar, i sempre em donaran resultat.
Regularitat
Sempre hi haurà mil raons per abandonar-se i deixar de practicar, no valen les
excuses però tampoc no serveix de res l’esforç. Per crear un hàbit es requereix
paciència i constància.
Simplicitat
L’escolta em permet percebre les coses d’una manera clara i real, sense
complicacions. Practicar sense complicar-se la vida, facilitant que la sensació
interna tingui un espai clar.
Amor
Amor al que sóc, a la comprensió de la meva realitat per avançar des del que sento
que sóc. Amor a descobrir-me en les meves pròpies limitacions i a conduir la
pràctica per millorar-la cada dia.
Humilitat
Humilitat per viure el present des de la percepció i la contemplació, sense grans
espectacles, vivint la vida des de l’espontaneïtat i des del cor.
Com que asana busca la concentració intensa s’haurà de dirigir cap a les qualitats
que es produeixen de manera natural: Estabilitat, Alineament, Respiració,
Relaxació, Immobilitat, Silenci, Energia, Consciència.

Pàg. 29 de 99

Què ha estat per mi el ioga?

8. QUÈ HA ESTAT PER MI EL IOGA?

Per a mi el ioga ha estat un gran descobriment, un connectar amb mi
mateixa, amb el meu cos, la meva ment, el meu esperit i, sobretot,
amb les meves emocions.

El Ioga ha estat, i és, un camí de creixement que mai no s’acaba, sempre és nou,
no cansa, no t’avorreix. Cada pràctica és un despertar. M’ha ajudat a viure el
màxim el meu potencial, he descobert coses noves en mi que sovint em sorprenen.
Amb el treball físic he connectat amb el cos, i quan es treballa amb el cos i la
respiració, la ment entra en un estat de calma, i l’estat de calma m’ha fet connectar
amb el meu ser intern, “l’espiritual”.
El ioga m’ha fet adonar de les meves insatisfaccions. Moltes vegades ho tens tot
però no et sents feliç, ara sé que no és el “tenir” sinó el “ser” el que m’omple i em
dóna pau. He estat enfeinada i envoltada de gent però a vegades he sentit una
immensa soledat. La meva vida ha estat sempre dominada pel “fer”. A voltes ho he
volgut solucionar “fent més encara” per no sentir aquesta soledat, però no m’ha
servit.
És curiós que per curar-me d’aquest tipus de soledat hagi estat la soledat buscada
la que m’ha ajudat. Sembla una ironia dir que la cura de la soledat consisteixi en
buscar estones per estar sol.
Aquesta soledat buscada m’ha induït cap al meu jo intern, reconciliant-me amb ell i
de rebot amb tot el que m’envolta. Com el Ioga ens diu, busquem sempre l’equilibri
en tot.
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Hem de disposar de temps i espai en la nostra vida per connectar també amb el
“ser”, temps per reflexionar, meditar. Necessitem un equilibri entre el “fer i el ser”.
El Ioga m’ha ajudat a estar en aquest món sense apartar-me’n, a reflexionar bones
estones per descobrir quin tipus de vida volia en un futur, a fer les coses a poc a
poc, sense presses gaudint-les i descobrint que la lentitud, no vol dir no arribar,
sinó tot el contrari, allargar el temps.
El Ioga, després de tots aquests anys de pràctica, m’ha convertit en una persona
vital, feliç i molt més conscient. Amb el Ioga he après a gaudir de les petites coses,
descobrint que són moltes, i generalment gratuïtes.
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9. EL IOGA EN LA CULTURA OCCIDENTAL
Fa molts anys que el Ioga ha arribat a Europa però en fa menys que ha entrat amb
força arreu (centres socials , gimnasos, centres cívics, empreses i també, però
menys, a escoles) i ens n’hem d’alegrar. Està adquirint un renovat interès a
Occident. Cada vegada són més les persones que s’interessen per aquestes
tècniques orientals. La societat actual s’ha tornat molt competitiva i els nervis no
poden aguantar tanta pressió. En aquestes condicions resulta difícil mantenir una
vida equilibrada. Actualment el Ioga s’ha consolidat com una gimnàstica suau i
també com una teràpia antiestrès.
Cada vegada hi ha més
persones que practiquen Ioga
per sentir-se millor i com a
complement a tots els
tractaments mèdics actuals
que generalment solen ser
agressius i tenen molts
efectes secundaris.
Hauríem de reflexionar-hi
perquè, tot i que estem
envoltats de riquesa i
abundància i que hi ha tants
mitjans per la salut i per el
progrés de la ciència, hi ha
cada vegada més persones
malaltes o plenes de
malestars.
Cada dia són més les persones que opten per sistemes alternatius de curació. El
Ioga és un d’ells. La medicina està començant a reconèixer la incidència saludable
del Ioga, fins i tot hi ha molts metges que el recomanen. AL·LELUIA!.
Existeix el Ioga integrat en la medicina: un grup a E.E.U.U. ,el I.Y.T. (Instituto de
Iogateràpia), i també el grup de Medicina i Ioga, a França. Actualment s’està
investigant per fer-ne unes bases científiques.
El Ioga no és una teràpia però és terapèutic; no és una medecina però ens va bé
mentalment i físicament. A més, el Ioga està fet per a tots, no té límits de cap
mena.
Krishnamurti deia que les coses són el que són, i que la veritable alegria és poderles viure relaxadament, sense tants confrontaments. En el fons es tracta de fer el
que fem cada dia, però de compartir-ho amorosament. És llavors que l’“ordinari”
esdevé “extraordinari”. Aquest és el missatge del Ioga: que cada instant de la vida
sigui “extraordinari”.
Però com diu Sivananda, “val més un gram de pràctica que tones de teoria”.
Sempre que hi ha una pràctica constant n’obtenim uns resultats.
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10. EL MILLOR METGE ETS TU
“La salut és l’estat natural de l’ésser humà”
Sovint, però, no és així, i ens preocupa. Els mitjans de comunicació tenen tema
amb la salut per omplir fulls i més fulls. Exposo uns quants titulars de diaris. Sabem
que potser no tot és veritat el que diuen, però si més no s’hi acosten.


Més vells però menys sans. Els espanyols viuen més anys però amb pitjor
salut física i mental.



Sanitat es proposa receptar menys. La despesa en medicaments es va
disparar i aquest any s’intenta frenar l’augment.



Vuit de cada deu persones pateixen dolor, la majoria d’esquena, cap i
cames.



Refredats i dolors lleus concentren la venta de medicaments sense recepta a
Espanya.



L’epidèmia de grip dispara un 20% les morts en la província de Barcelona.



Salut reforça l’atenció urgent per evitar que la grip col·lapsi els centres.



El virus de la grip d’aquest any no sembla més virulent. Els metges creuen
que la població és més vulnerable.

Recordo quan estudiava medicina natural que el professor ens deia, que perquè
emmalaltíssim o agaféssim una infecció feien falta dues coses: l’agent infectant,
virus, bacteri, fong, etc; i un cos receptor. Si el cos està fort l’agent infectant no hi
fa estada, perquè el nostre sistema immunitari s’encarrega d’eliminar-lo. Però si
està desvitalitzat i dèbil, no el podrà combatre, i emmalalteix.
Amb tot aquest panorama, tan habitual, creieu que els pobres metges, que estan
supersaturats de feina, poden atendre i educar el malalt? Impossible!

Si al segle XXI no som
capaços de curar-nos un
refredat, una grip, una
diarrea o calmar-nos un
dolor sense anar al
metge i prendre
medicaments, què
passarà quan el cos ens
presenti reptes més
grans?
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Segueixo amb més titulars:


Vaticinen que les malalties cardíaques i mentals seran la gran epidèmia del
segle.



El 30% de la població pateix trastorns mentals.



El 12% dels ingressos d’urgència són produïts per problemes del
medicament.



Un hospital notifica 900 casos d’afectats pels medicaments.

Ben segur que en algun moment hem experimentat en el propi cos el mal que pot
fer a vegades un medicament, i no diguem si la persona en pren 8 o 10 a la
vegada. Les interaccions són extremadament perilloses. Hipòcrates, el pare de la
medicina, deia: “Si has de prendre medicines escull les que no afegeixin més
toxicitat a l’organisme”. Això és el que fa la Medicina Natural, sempre que hi hagi
una bona praxi.

Apunts d’una entrevista de la Contra de la Vanguardia força clars i interessants:

“La teva malaltia és la teva aliada no la teva enemiga”
Tinc la grip, què em
recepta?
Res.
Ni una miqueta de
Frenadol?
Perquè? Per tapar els
símptomes? No, ¡Estigui
atent als seus
símptomes!I la seva
ànima li donarà la
recepta.
Però , ¿em fico al llit
no?
Pregunti-s’ho a vostè
mateix, i faci el que pensi
que li convé més. ¡Cregui
en vostè!
¡Als virus els hi dóna
igual el que jo cregui!

Ah, ja veig: tria vostè el
paper de víctima. La seva
actitud és: “He agafat
una grip. Soc víctima d’un
virus. ¡Necessito
medecines!.
Dons si, com tots...
Dons allà vostè... La
meva actitud seria: “M’he
regalat una grip. ¡Soc la
única responsable! Haig
de cuidar-me una mica “.
I em ficaria al llit,
descansaria, em
relaxaria, meditaría en
com m’he maltractat
últimament...
S’ha regalat una grip
diu?
¡Si! La teva malaltia ve
de tu, no ve de fora. La
malaltia és un regal que

tu et fas per trobar-te
amb tu mateix.
Però ningú desitja una
malaltia...
La teva malaltia reflexa
una desarmonia interior,
a la teva ànima. La teva
malaltia és la teva aliada,
t’assenyala que miris en
la teva ànima, a veure
què passa. ¡Dóna-li
gràcies: et brinda l’ocasió
de fer les paus amb tu
mateix!
Potser és més pràctica
una pastilleta...
Fer la guerra a la
malaltia? Això proposa la
medicina actual, i les
guerres maten, porten
sempre morts i desgracia.
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Més titulars:


Menjar menys ajuda a allargar la vida. Una dieta saludable preveu
l’envelliment.



Menjar greixos i fer poc esport augmenta el risc de patir diabetis.



La diabetis augmenta entre els adolescents per l’alimentació inadequada.



Els experts alerten sobre els perills de la dieta infantil.



No cal castigar al nen per no menjar.

En trenta dies em vaig destroçar el fetge (Ho explica en la Contra de la
Vanguardia el Senyor Morgan Spurlock).
Aquest senyor que ha portat molta polèmica a Nova York va fer un experiment amb
el seu propi cos. Va estar durant trenta dies menjant el que oferia el menú a un
McDonald’s. Esmorzar, dinar i sopar. Amb trenta dies va augmentar onze quilos;
també 65 punts el colesterol; la pressió arterial se li va disparar; el fetge se li va
omplir de greix fins al punt de ser perillós per la seva integritat física; la vida sexual
desfeta; estava deprimit i sense forces, amb trastorns de tota mena.
Va tardar tot un any per eliminar del seu cos tota la brossa que hi havia posat.
Després d’aquest experiment ha fet un reportatge (Super size me) i també un
llibre. Fa un recull dels hàbits alimentaris de l’americà mig, oferint dades que posen
els pèls de punta. Actualment l’obesitat és un gran problema que per desgràcia està
arribant també a Europa. L’alimentació és important per mantenir o recuperar la
salut, en certa mesura “Som el que mengem”.
La sobrealimentació és el principal problema de salut a Occident. El 50% de les
malalties es curarien amb una bona higiene alimentària.
He observat que la salut, en general, és un tema que preocupa. Crec sincerament
que no ens ha de preocupar ni un minut més de la nostra vida, el que cal és
ocupar-se’n. La salut és massa important per deixar-la en mans dels metges.
Nosaltres som els millors metges. Qui coneix millor el propi cos sinó? Al metge hi
hauríem d’anar quan tot i fent el que calia no ens en podem sortir.
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11. QUÈ ÉS LA MALALTIA?
Malaltia significa pèrdua d’harmonia o trastorn d’un ordre, fins ara, equilibrat.

EL SÍMPTOMA ÉS LA MANIFESTACIÓ DE LA MALALTIA
En realitat, però, la pèrdua d’harmonia es produeix
en la consciència. El cos només es mostra. Si una
persona pateix un desequilibri en la seva
consciència, es manifestarà en el seu cos en forma
de símptoma. De símptomes n’hi ha molts, però
tots són l’expressió d’un únic i invariable procés,
que anomenem malaltia.
Quan en el cos d’una persona es manifesta un
símptoma, aquest, més o menys, crida l’atenció
aturant, amb freqüència bruscament, la vida
diària. Un símptoma és un senyal que atrau
atenció, interès i energia i, per tant, impedeix de
fer la vida normal. Un símptoma ens reclama
atenció, ho vulguem o no.
Aquesta interrupció que ens sembla que arriba de
fora ens produeix una molèstia i des d’aquest moment només tenim un objectiu:
eliminar la molèstia. L’ésser humà no vol ser molestat, això fa que comenci la lluita
contra el símptoma. La lluita exigeix atenció i dedicació: el símptoma sempre
aconsegueix que estem pendents d’ell.
Des dels temps d’Hipòcrates, la medicina acadèmica ha tractat de convèncer els
malalts que un símptoma és un fet més o menys fortuït i que la seva causa s’ha de
buscar en els processos funcionals en els quals tan afanyadament s’investiga.

CAL BUSCAR LA CAUSA DEL SÍMPTOMA
Posarem un exemple: un cotxe porta diversos indicadors lluminosos que només
s’encenen quan hi ha una anomalia greu en el funcionament del vehicle. Si, mentre
dura el viatge, s’encén un dels indicadors, ens contrariem. Pel senyal ens sentim
obligats a interrompre el viatge. Per més que ens molesti parar, entenem que seria
una estupidesa enfadar-se amb la llumeta; al cap i a la fi ens està avisant d’una
pertorbació que nosaltres no podríem descobrir amb tanta rapidesa, ja que es troba
en una zona que ens és “inaccessible”.
Per tant, nosaltres interpretem l’avís de la llumeta com a recomanació de què
cridem un mecànic que arregli el que s’ha d’arreglar perquè el llum s’apagui i
nosaltres puguem continuar el viatge. I ens indignaríem, i amb raó, si per
aconseguir aquest objectiu el mecànic es limités a treure la bombeta.
De fet, l’indicador ja no estaria encès. Això és el que nosaltres volíem. Però el
procediment utilitzat per aconseguir-ho seria molt simplista. El que s’ha de fer és
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eliminar la causa que ha provocat que s’encengui el senyal, no treure la bombeta!.
Per això haurem d’apartar la mirada del senyal i dirigir-la cap a zones més
profundes, per poder descobrir què és el que no funciona. El senyal només volia
avisar-nos i fer que ens preguntéssim què passava.
El que en l’exemple anterior és l’indicador lluminós, en el nostre cos és el
símptoma. Allò que en el nostre cos es manifesta com un símptoma és l’expressió
visible d’un procés invisible, i amb un senyal pretén interrompre el nostre fer
habitual per avisar-nos d’una anomalia i obligar-nos a fer una indagació. És estúpid
enfadar-se amb el símptoma i, absurd tractar de suprimir-lo impedint la seva
manifestació. El que hem d’eliminar no és el símptoma, sinó la causa. Per tant, si
volem descobrir què és el que ens assenyala el símptoma, hem d’apartar la mirada
d’ell i buscar més enllà.
Però la medicina acadèmica en moltes ocasions és incapaç de donar aquest pas, i
en això radica el seu problema: es deixa fascinar pels símptomes. Per a això no es
regategen els recursos de la tècnica per tractar els òrgans i parts del cos, mentre
es descuida l’individu que està malalt.

LA MALALTIA ENS CONVIDA A L’AUTOREFLEXIÓ
Si l’home comprengués la grandesa i la dignitat de la
malaltia i la mort! Quan la persona comprèn la diferència
entre malaltia i símptoma, la seva actitud bàsica i la seva
relació amb la malaltia es modifiquen ràpidament. Ja no
considera el símptoma com un gran enemic, sinó que
descobreix en ell un aliat que pot ajudar-lo a trobar el que
falta i així vèncer la malaltia. Llavors el símptoma serà
com el mestre que ens ajuda a entendre el nostre
desenvolupament i creixement, un mestre sever que serà
dur amb nosaltres si ens neguem a aprendre la lliçó.
El camí de la persona va de la malaltia a la salut, de la
malaltia a la salvació. La malaltia no és un obstacle que es
creua en el camí, sinó un camí pel qual la persona va cap a la curació. Quant més
conscientment contemplem el camí, millor podrà complir la seva comesa.
El nostre propòsit no ha de ser combatre la malaltia, sinó servir-nos d’ella. Per
aconseguir això hem d’ampliar el nostre horitzó. Hauríem de desterrar la il·lusió de
què és possible evitar o eliminar del món la malaltia! La malaltia està lligada a la
salut, com la mort a la vida.
La malaltia ataca sempre a l’ésser humà per la seva part més vulnerable,
especialment quan ell creu tenir el poder de canviar el curs del món. N’hi ha prou
amb un mal de queixal, una ciàtica, una grip o una diarrea per convertir un
arrogant vencedor en un infeliç cuc.
Perquè es pugui fer això, l’ésser humà ha d’abandonar la lluita i aprendre a escoltar
i veure el que la malaltia li vol dir. El pacient ha d’auscultar-se a si mateix i establir
comunicació amb els seus símptomes, si es vol assabentar del seu missatge.
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LES CONDICIONS DE DEVILITAT DEL COS AFAVOREIXEN LA MALALTIA
La immensa majoria de les malalties, són només la fase final d’un procés que es
venia formant en el nostre organisme per no seguir la Llei Natural i per altres
causes que van minant les resistències orgàniques, debilitant les nostres defenses.
Quan el nostre organisme està en condicions d’inferioritat i debilitat, sorgeix la
malaltia, i no vol dir que sempre sigui casual o imprevista, hi ha hagut causes que
han preparat el terreny posant-lo en situació deficitària de defenses.
Quines poden ser les causes:
Mala alimentació, autointoxicació, retenció de substàncies residuals per
restrenyiment, mal funcionament del metabolisme, falta d’higiene, excessos de tot
tipus: alcohol, tabac, cansament, abusos sexuals, disgustos, excessives
preocupacions, falta de satisfaccions íntimes, etc., i tants altres factors que al pas
del temps poden alterar l’harmonia funcional del nostre organisme.

Hipòcrates ens diu:

“No hi ha malalties, només hi ha
malalts”
“La naturalesa és la que cura”
“Curar sense fer mal”
“ Hem de deixar treballar la
naturalesa”
“L’art de curar és seguir el camí pel
qual cura espontàniament la
naturalesa”
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12. DEFINICIONS DE SALUT
“Correcta activitat funcional orgànica”
“Estat de l’organisme que funciona de manera òptima, sense trastorns de cap
naturalesa”.
Moltes vegades els òrgans funcionen bé, però qui no s’ha trobat en alguna ocasió
amb una forta opressió al pit, va al metge, li fan proves, pren un medicament, però
no li passa? O li augmenta el ritme cardíac i té fortes palpitacions. O té un fort mal
d’estómac que no el deixa menjar, sent un gran nus com si li haguessin etzibat un
cop de puny. Li donen medicaments, i, passat un temps, com que no es soluciona li
passen els tubs per la boca per anar directament a la paret estomacal. Res de res.
Les proves confirmen que no hi ha cap falla orgànica, però la persona se sent
malament.
La medicina natural, busca sempre la causa. Quan aquesta es soluciona
generalment el problema remet. Són les emocions (ressentiment, pors, ansietat,
disgustos etc.) en moltes ocasions la causa d’aquestes anomalies.
A vegades tot ens funciona de manera correcta però ens sentim tristos, apàtics,
sense energia.
La definició que més m’agrada i que no està en cap llibre de medicina és la que
Louise Hay exposa en un CD.

BONA SALUT ÉS:

No sentir cansament, tenir bona gana,
adormir-se i despertar-te amb facilitat,
tenir bona memòria, estar de bon humor,
pensar i actuar amb precisió,
ser honest, humil, agraït, carinyós....
Com estàs de salut?

“La primera riquesa és la salut”.
Emerson

“La salut és la unitat que dóna valor a tots los zeros de la vida”
Fontenelle

“Tingues cura amb la lectura de llibres de salut. Podries morir d’una errata
d’impremta”
Mark Twain

“Voler conservar la salut seguint un règim massa rigorós és una malaltia irritant”
Rochefoucauld
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¿QUÉ FEM NOSALTRES PER AUGMENTAR LA NOSTRA SALUD?
La societat de consum contínuament ens fa ofertes: on hem de posar els nostres
diners perquè ens rendeixin més, ens inviten a fer un bon pla de pensions per quan
siguem vells; les superempreses dedicades a la bellesa del cos ens asseguren que
tal tractament ens traurà 10 anys de sobre; les agències de viatges ens omplen
d’ofertes per visitar illes meravelloses que ens faran molt feliços...
Molts ho han descobert en el seu propi cos. Una malaltia greu o una situació límit
els porta a replantejar-se el seu estil de vida. Si reaccionen en positiu es produeix
en el seu organisme un renaixement, i la persona a poc a poc va fent petits canvis
en la seva vida que la porten a sentir-se més bé. La dieta millora, l’esquena no fa
tant mal, les emocions no estan tant a flor de pell, el cansament deixa de ser
crònic, l’al·lèrgia desapareix.
Les xifres de malalts crònics segueixen augmentant. Això ens confirma que la
pastilleta no cura, si després no hi ha canvis.
La salut és com un arbre que nosaltres mateixos cultivem. Som els administradors
de la nostra herència genètica i força vital.

HEM DE TENIR CURA DEL NOSTRE COS PERQUÈ ENS DURI TOTA LA VIDA!
Fem l’analogia de l’home i una màquina, un cotxe. Ens
situem als anys 60. Recordem el famós 600, un cotxe
senzill, amb poques prestacions ⎯les justes⎯, barat,
per tant, assequible a moltes butxaques. Un home es
compra el 600 i vol que li duri molts anys perquè no té
gaires diners.
Abans d’estrenar-lo llegeix les instruccions, sap què ha
de fer i què no per cuidar-lo i tenir-lo sempre apunt.
Sap quina és la benzina que li convé. El porta quan
toca a fer la revisió. Quan hi ha fet una rallada el porta
al planxista perquè l’hi arregli, no espera que n’hi
hagin 20. A la nit el tanca en un garatge tot i que li
costa uns diners, no passa de la velocitat recomanada
etc.
Comparem aquest 600 amb un Mercedes actual,
l’últim model, que té el màxim de prestacions. És fort i
val 20 vegades més que el 600. La persona que l’ha
comprat és tot el contrari, és un destraler. Comença per no llegir-se les
instruccions, no sap què li convé al seu cotxe. Hi porta una pila de rallades, espera
que li donin un bon cop per portar-lo al planxista. A la nit dorm al ras. No té cura
de netejar-lo sovint ni portar-lo a revisió quan li toca, etc.
El senzill 600 i el potent Mercedes. Quin arribarà abans a la ferralla?
El mateix passa amb el nostre cos, n’hem de tenir cura perquè ens duri tota la
vida. Parar-se i escoltar el cos és fonamental per mantenir o recuperar la salut. La
salut està a les nostres mans, és responsabilitat nostra.
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13. COM CREAR SALUT?
Si ens comprometem en aquest objectiu, estem en el bon camí. En cas de malaltia
busquem sempre la causa no el símptoma. En la majoria dels casos la nostra
actitud farà més que el medicament. La salut no la podem comprar ni al súper ni a
la farmàcia... “La salut l’hem de conquerir”.
Factors que ens ajuden a crear salut:

AGENTS EXTERNS
AIRE
L’aire pur és el primer aliment i el primer
medicament. L’aire és indispensable.
Podem estar dies sense menjar, també
sense beure, però no passaríem ni cinc
minuts sense respirar. L’aire ens nodreix
i ens proporciona les seves energies
químiques, magnètiques, elèctriques,
etc. A més oxida els nostres productes
desgastats, afavorint la combustió i
eliminació, realitzant d’aquesta manera
un doble procés: nodrir i purificar.
Busquem sempre l’aire pur, apartem-nos
en la mesura que puguem d’espais
tancats amb aires bruts i viciats. Fugim
d’espais tancats i amb molta gent, (cinemes, discoteques, metro, etc.), i si ho hem
de fer, busquem les hores que no siguin les de màxima afluència.
S’haurien de fer exercicis de respiració vàries vegades al dia per renovar-nos
energèticament, inspirant sempre pel nas. La seva mucosa interna està plena de
cèl·lules del sistema immunitari, que filtren els agents infectants que hi ha a
l’ambient. Què passa quan tenim el nas ple de mucositat? Que hem de respirar per
la boca. Aquí no hi ha defensa, i els bacteris o microbis poden fàcilment entrar al
nostre organisme, i també s’asseca la gola, afavorint la faringitis.
Les mucositats ens estan indicant que el cos està brut, i que necessita, com sigui i
per on sigui, eliminar aquesta brutícia. També hem de tenir present com dormim a
la nit. Dues persones que dormin en una habitació tancada, passades dues hores
estan respirant l’aire brut que els seus pulmons han expulsat. Molts cops ho hem
notat quan entrem al matí a l’habitació dels nostres fills: una fortor ben
desagradable. A vegades ens llevem cansats sense energia, és normal si no hem
respirat bé, o ho hem fet amb aire brut. L’aire és aliment, energia i vida.
La porta oberta i també la finestra (quatre ratlles de la persiana) perquè es renovi
l’aire. Al matí ens sentirem millor. També les cases i els espais de treball o de lleure
s’han de ventilar sovint.
Què passa quan la respiració està tensa o escurçada? Ens cansem molt abans del
que seria normal. Ens falta vitalitat!.
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El Ioga i els Pranayamas a poc a poc van afluixant la caixa toràcica i el diafragma
donant espai a una respiració més amplia i vital.
La pell realitza també una part important de les
funcions respiratòries i
eliminadores. Per això, és important airejar-la, perquè tots els seus porus puguin
realitzar les seves funcions importants (barrera protectora i aïllant, termoregulació
cutània, metabòliques...)

LLUM
La llum és l’aliment més subtil, delicat i tendre del sistema nerviós, essent, per
tant, aliment indispensable per a la salut, ja que totes les funcions orgàniques són
accionades per aquest sistema. La llum afavoreix les reaccions químiques i físiques
del nostre organisme, i esdevé un element important pel procés de renovació de les
cèl·lules i de la sang.
Un bon exemple per veure la necessitat de llum que tenim per gaudir de bona
salut, ens la donen les plantes. Quan els en falta es panseixen, emmalalteixen i
acaben morint. També observem en els humans, especialment els nens, que quan
els toca poc l’aire i llum són desnerits i malaltissos.

SOL
El sol, com l’aire i la llum, és aliment i medicament alhora. En
presència del sol tot prospera i es vivifica. Sens dubte, per la seva
utilitat pels éssers vius, la humanitat el considera l’Astre Rei i és
per moltes cultures el seu Déu.
La naturalesa viva canta el seu himne al sol quan surt majestuós
per l’horitzó de bon matí dissipant les ombres de la nit. Els
malalts senten aquesta reacció. És conegut per tots els sanitaris la millora que
experimenten els malalts a trenc d’alba, que no és res més que la sortida del sol i
la seva influència còsmica en la salut. Amb la seva presència regna l’alegria a la
primavera i l’estiu, i amb menys presència, quasi tot dorm, durant l’hivern.
Amb freqüència l’home “civilitzat” impedeix la seva acció benèfica sobre el seu cos,
construint habitatges on el sol no pot entrar per les finestres, especialment als
dormitoris, inclòs vestint robes que no deixen passar els raigs solars.
En el nostre país som uns privilegiats per les moltes hores de sol de què en gaudim.
Els raigs lluminosos del sol són purificadors, allà on poden entrar destrueixen tot el
que és morbós i nociu.
El sol és vitalitzador, depuratiu i nutritiu. Vitalitzador i nutritiu si aprofitem
directament els seus raigs. Depuratiu perquè la calor que desprèn ens fa transpirar
i amb això eliminar toxines per mitjà dels porus de la pell. El sol és necessari
perquè el metabolisme faci les síntesis de les vitamines, i és necessari també
perquè es fixi la calç als ossos.
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Mai no prenguem el sol estirats i quiets sinó sempre en moviment i a hores de
matí. Com totes les coses que són bones, quan es prenen amb excés fan mal. Això
és el que passa actualment amb la moda de posar-se morè.
Si sortim a caminar i a omplir-nos de sol llum i aire, durant l’estiu o l’hivern, el cos
se’n beneficiarà.

ASPECTES RELACIONATS AMB EL COS
ALIMENTACIÓ
És freqüent escoltar l’expressió “menjar bé”. Els que la diuen generalment es
refereixen a fer una bona “comilona”, més que una alimentació natural, prudent i
racional. El nostre cos és un organisme viu, és una màquina que treballa i com a tal
necessita combustible: els aliments. L’alimentació dependrà de molts factors: edat,
clima, treball, sexe, etc.

No oblidem que l’aire, el sol, la llum i l’aigua són aliments.
Els aliments els podem dividir en tres grans grups:
1/ Aliments que alimenten i curen a la vegada.
2/ Aliments que alimenten però no curen.
3/ Aliments que alimenten però que omplen el cos de colesterol, àcid úric, que
inflamen el fetge, l’estómac o els budells.
Aquests últims són els que hem d’evitar.
Actualment els aliments estan massa refinats, processats i plens d’additius. A més
es menja massa i es “pica massa”. Picar entre hores és un gran desgast per tot el
sistema digestiu: glàndules salivals, boca, fetge, vesícula biliar, pàncreas, esòfag,
estómac, intestí prim i gruixut i recte.
Hauríem de buscar sempre aliments naturals i integrals. No hauríem de menjar
quan ens sentíssim molt cansats, enfadats, si ens han donat un disgust o estem
desganats. Els nens i els animals són els més savis, quan no tenen gana no hi ha
manera de fer que mengin.
També l’acte de menjar l’hem de tenir en compte. La
primera digestió comença a la boca, mastegar i ensalivar
molt bé els aliments. Asseguts correctament i no aixecarse mentre es menja. Parlar poc i no beure entre el
menjar. L’aigua dilueix els sucs gàstrics impedint el procés
natural de la digestió. L’aigua l’hauríem de prendre
sempre fora de les menjades.
L’alimentació és important però més ho és encara anar de
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ventre cada dia. Si mengem adequadament, bevem molta aigua i fem exercici físic,
aquest procés es farà de forma natural. Quan l’intestí està brut no pot assimilar els
aliments, per més bons que siguin, no ens nodriran i el que resta dies dins
l’organisme quan hauria d’estar fora ens autointoxica lentament.
“En certa mesura som el que mengem”
“Viure per menjar és fer oposicions a emmalaltir i escurçar les nostres vides”
“La humanitat està més pendent de les hores dels menjars que de l’evacuació
intestinal”
“Passats els 50 anys en l’ésser humà la salut és un problema de desintoxicació”
“Els cossos que no eliminen bé les seves impureses, s’enverinen amb elles,
emmalaltint amb freqüència”
“La puresa de la nostra sang depèn en certa mesura de l’alimentació”
“Viu més el que menja menys”
“De grandes cenas estan las sepulturas llenas”.
“Esmorzar de ric, dinar de senyor i el sopar de pobre”.
La millor màxima seria: menjar per viure, no viure per menjar!
L’ésser humà irracional, “viu per menjar” mentre que el civilitzat “menja per
viure”
-------------------------------------------------Hipòcrates el pare de la medicina deia:
“Que el teu aliment sigui la teva única medicina..,
que la teva única medicina siguin els teus aliments”...

AIGUA
Més de dues terceres parts del nostre pes
corporal és aigua. Després de l’aire, l’aigua
és el millor aliment i medicament pel cos
humà, i si s’aplica freda és vivificant i
renovadora d’energia. L’home pot estar
molts dies sense menjar, però no pot
resistir molt temps sense beure.
L’aigua la necessiten les nostres
articulacions, tendons, la sang, la pell i, el
que més, el cervell. La necessitem per
poder eliminar els residus del cos. Tot i que l’alimentació sigui adequada, l’aigua es
fa indispensable. Per sentir-nos bé hi ha d’haver una renovació constant. La pell
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per la seva propietat absorbent aprofita les energies en dissolució i els elements
químics de l’aigua.
No totes les aigües són bones per a la salut. L’aigua que corre per un riu és viva,
més si ve de les altes muntanyes. Aquesta aigua està plena d’energies
magnètiques, solars i energètiques. Dos litres d’aigua cada dia seria una bona
norma per ajudar l’organisme en l’eliminació i recanvi constant.

DEJUNI
Naturalment després de l’alimentació hem de parlar de dejuni,
perquè hi hagi un equilibri. Aquest factor és més important del
que es creu.
Quantes persones es curarien de moltes malalties només
habituant-se a dejunar un dia a la setmana! És una de les cures
més eficaç i econòmica, i està a l’abast de tothom.
La finalitat del dejuni és la de donar a l’organisme un descans de tot el sistema
digestiu, amb l’objectiu que el cos centri totes les seves energies i mecanismes en
eliminar i facilitar la purificació de l’organisme.
Tan necessari com la nutrició és l’eliminació de les deixalles residuals del
metabolisme i la polpa fecal. Els humans actualment estan més pendents de les
hores de menjar que d’evacuar. Gran error, l’organisme necessita eliminar les
seves deixalles, sinó acabarà intoxicant-se amb elles. De la toxicitat naixerà un
empobriment físic que donarà pas a malalties, a una vellesa prematura o a la mort.
Els nens dejunen per instint, quan no es senten bé, no hi ha qui els faci menjar.
Molts pares no ho respecten, i els obliguen a menjar sense gana, no s’adonen que
els estan perjudicant.
Si un organisme està intoxicat, debilitat, o té les funcions d’excreció alterades,
l’aconsellable és fer un dejuni terapèutic durant un o varis dies segons senti què
necessita, o que sigui un bon metge naturista qui estableixi el temps o el tipus de
dejuni.
A vegades la sàvia naturalesa busca els seus propis mitjans de depuració i fa que
ens surtin grans, o una erupció a la pell, o que la flora intestinal en putrefacció ens
produeixi una diarrea, descarregant així totes les impureses. Som tan maldestres
que passem de la naturalesa i tot seguit intentem tallar la diarrea o aplicar
antiinfecciosos per curar els grans i les putrefaccions, no deixant a l’organisme fer
el treball de neteja.
Per viure sa és necessari desocupar el ventre com a mínim un cop al dia. L’intestí
no el tenim per ser un magatzem de brossa, un femer. L’intestí el tenim per servirnos i nodrir-nos, i no per enverinar-nos.
Per últim, cal tenir present que si per un organisme sa és necessari evacuar cada
dia, amb molta més raó en un malalt, procurant una eliminació enèrgica que li
permeti expulsar del seu cos les matèries morboses sempre presents en qualsevol
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malaltia. És absurd introduir en el organisme malalt més toxicitats que tendeixen a
laxar, quan el millor laxant seria el dejuni.

EXERCICI FÍSIC
L’exercici físic és important per poder gaudir de bona salut. Hi
ha qui s’estranya que li generi energies en lloc de cansament.
És natural ja que amb l’activitat física s’activa el cor, el
metabolisme i s’oxigena la sang.
Els beneficis de l’exercici físic s’aconsegueixen a llarg termini i
requereixen integrar l’activitat física en la rutina diària. Hem
d’escollir l’esport o l’activitat que s’adapti a les nostres
necessitats, que el puguem dur a terme fàcilment, que sigui
adequat a la nostra persona i sobretot que ens agradi, perquè així ens motivarà a
continuar.
No hem de buscar una activitat complicada. El millor esport i el més barat:
caminar! Caminar és una de les activitats més completes i beneficioses per a la
salut de l’organisme, i a més no exigeix roba ni instal·lacions especials. Anar i
tornar de la feina caminant, pujar i baixar escales en lloc d’agafar l’ascensor, ballar,
jugar, etc.
Beneficis de l’activitat física:
Millora la circulació, redueix la pressió arterial ⎯sempre que es faci amb
moderació⎯, disminueix la massa de greix corporal, disminueix el nivell de
triglicèrits a la sang, redueix el colesterol, augmenta el nivell de les lipoproteïnes o
HDL (colesterol bo), augmenta la sensibilitat de l’organisme a la insulina, millora la
relació cos-ment, augmenta l’autoestima i la sensació de benestar, disminueix
l’ansietat, evita la pèrdua de massa òssia, etc. S’ha fet recentment un estudi entre
15 països europeus on s’ha constatat que els espanyols som els més sedentaris. Un
39% pateix sobrepès i un 15% obesitat.

DESCANS
Si l’exercici físic és important també ho és el descans. Per gaudir de bona salut
hem de saber equilibrar el treball i l’exercici físic amb el descans, que pot
consistir en breus parades (5 o 10 minuts) durant el treball, sigui a fora i
remunerat, o el de casa. Aixecar-se, en el cas de treballar assegut i fer unes bones
estirades, tancar els ulls, respirar profundament buidant al màxim els pulmons, o
estirar-se (amb les cames altes si hi ha problemes de circulació), caminar una mica,
espolsar les cames si estem sempre asseguts, o seure si treballem a peu dret, etc.
La migdiada ⎯no més de 20 minuts⎯ és un bon costum que no s’hauria de perdre.
Cada vegada hi ha més empreses que tenen una saleta amb catifes o tombones,
amb música suau perquè els seus empleats puguin descansar quan ho necessitin.
S’ha comprovat que aquestes persones es posen menys malaltes i rendeixen més.
Els dos hi surten guanyant, empresa i personal!
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També el descans de la nit ha de ser reparador. Valorar el descans és el primer pas
per vèncer l’insomni, la nova epidèmia del segle XXI. Uns bons hàbits són
indispensables per dormir bé o vèncer l’insomni: no prendre estimulants ⎯cafè,
tabac, coles, alcohol⎯; sopar lleuger ⎯dues hores abans d’anar a dormir⎯; no
parlar de problemes o disgustos que faran que no puguem agafar el son; portar uns
horaris regulars; preparar-se de manera tranquil·la per anar a dormir; unes
respiracions profundes sentint el cos que s’abandona més i més; una meditació;
etc.
És recomanable associar el llit amb dormir i descans. L’hàbit de mirar la televisió al
llit, parlar per telèfon o fer feina no és bo. Fer exercici físic de manera regular
durant el dia, mai abans d’anar a dormir, llevat no sigui una caminadeta, evitar els
sorolls, i sinó, posar-se taps de cera a les orelles, una bona temperatura (més freda
que calenta) i l’habitació ben ventilada.
Hem de tenir present també el
descans de cap de setmana.
Procurem buscar activitats que
ens renovin i ens carreguin
d’energies. Al nostre cos hi tenim
com una “bateria” on acumulem
l’energia (igual que el fetge la
glucosa). Quan la gastem en excés
i portem aquesta bateria al límit
arriba un dia que es queda sense la
mínima i necessària i ens sentim
extremadament esgotats.
Busquem el descans abans
d’arribar en aquest punt!

“El major plaer, sense cap mena de fàstic, és el descans quan s’està cansat de
debò, i més si és de treballar”.
“El descans pertany al treball com les parpelles als ulls”.

Kant
Tagore

VESTIT
Els vestits, a poder ser, sempre de fibres naturals, amples, que no impedeixin la
circulació energètica i de la sang. Anys enrere, que estaven de moda els texans
superajustats, havia hagut casos d’infertilitat en molts homes i de cistitis freqüents
en la dona sovint per la pressió constant als genitals.
Alerta també amb els mitjons, faixes, sostenidors, cinturons, etc.
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ASPECTES RELACIONATS AMB LA CULTIVACIÓ DE LA MENT
També hem de tenir en compte l’alimentació de l’ànima. Aquella part de divinitat
que tots portem dins. La podrem alimentar amb: amor, fe i
meditació.

AMOR:
L’amor és la força curativa per excel·lència. Amor a nosaltres,
als altres, a tot ésser viu.
“Estima i fes el que vulguis”.
San Agustín

“Estima, estima sempre, estima amb totes les teves forces”.
Alfieri

“L’ amor, és per sobre de tot, la donació d’un mateix”.
Anouild

“L’ amor viu més del que dóna que del que rep”.
C. Arenal

“Es tan absurd pretendre que un home no pugui estimar sempre la mateixa
dona, com pretendre que un bon violinista no pugui tocar sempre el mateix
instrument”.
Balzac

“Amor és la necessitat de sortir d’un mateix”.
Baudelaire

“L’amor és com l’aigua; si no hi ha alguna cosa que el remogui, es podreix”.
Graf

“Vaig saber que ser estimat no és res, que estimar,
en canvi, ho és tot”.
Hesse

”Estimar és trobar en la felicitat de l’altre la pròpia felicitat”.
Leibnitz

“Si vols ser estimat, estima tu”.
Séneca

“L’amor és com un riu: a mesura que és més gran fa menys soroll”.
Villaespesa

“Només l’amor pot ajudar a viure”.
Wilde
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FE
La fe és el poder més gran i il·limitat que tenim els humans. La necessitem per
curar-nos, per aconseguir objectius, per tenir autoestima, per viure amb confiança,
etc.
No ens cal anar a Lourdes per sentir parlar de
curacions per la fe. A França hi ha un moviment en
el qual participen milers de persones que es
dediquen a curar a través de la fe. Els pacients són
persones que desenganyades de la medicina oficial
han buscat aquest moviment i s’han deixat ajudar.
S’han comptabilitzat milers de casos de curacions,
moltes d’elles miraculoses. Les anomenades
curacions per la fe són moltes vegades curacions
psicosomàtiques, mai no són miraculoses ni
accidentals, representen un intens treball mental o una fe total en el tractament.
Tanmateix impliquen uns canvis de vida importants.
Visualitzar la salut i l’harmonia ens poden ajudar en el procés de la curació: respirar
i recordar una imatge de quan estàvem sans per estimular el sistema neural;
dedicar-hi temps i concentració i deixar que la malaltia segueixi el seu curs...
Actualment sabem que els estats emocionals modifiquen la producció d’hormones i
també els camps energètics. Els casos de curacions per la fe es caracteritzen
precisament per ser estats emocionals fora del normal. Sens dubte en moltes
d’aquestes curacions el que realment passa és que el cervell segrega més
endorfines de l’habitual i l’organisme sencer reacciona com davant d’una situació
d’emergència.

MEDITACIÓ
Tothom es pot beneficiar de la meditació. La meditació és una forma de vida. La
meditació ens ofereix molts elements que escassegen en el món actual: serenitat,
quietud i lucidesa mental.
La meditació no és un estat de la ment sinó un estat del “ser” amb la seva totalitat.
La meditació és quelcom que té a veure amb el “ser”, en el seu conjunt i amb tota
la vida sencera. Es troba en relació en cada aspecte de la vida, sigui físic, emocional
o psicològic. La meditació és diferent de qualsevol tipus d’activitat mental que
puguem imaginar.
Aquesta relació de la meditació amb una dimensió total del viure és el primer
requisit per fer camí cap a una transformació total. En meditació el cos està en
condicions de distensió complerta, és on s’allibera la nova energia, gràcies a la qual
es realitza una metamorfosi metabòlica. La distensió i la regeneració van
sempre per camins paral·lels. El que viu en estat de meditació, viu en constant
creativitat. En aquest estat l’organisme cerebral està extremadament receptiu, agut
i atent. La meditació és viure en una dimensió de comprensió absoluta.
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Beneficis de la Meditació:
S’ha comprovat que meditar amb regularitat genera múltiples beneficis tant a nivell
físic com psíquic:
•

Proporciona pau i veritable repòs perquè
calma el sistema nerviós i apaivaga la ment.

•

En la meditació, el ritme del cor, el consum
d’oxigen i els nivells d’estrès es redueixen.

•

Les cèl·lules del cos, es relaxen , es
revitalitzen, es rejoveneixen.

•

Redueix el desgast de les cèl·lules del cervell,
que comença a produir-se a partir dels 35
anys.

•

Equilibra la tensió arterial i alleugereix el mal de cap i les migranyes.

•

Elimina els trastorns digestius, com la gastritis i l’úlcera.

•

Millora els trastorns circulatoris.

•

Alleugereix la tensió i els dolors musculars.

•

Atenua l’asma i la dificultat per respirar.

•

Enforteix el sistema immunològic.

•

Ajuda el descans nocturn, el son és més tranquil.

•

Augmenta l’energia.

•

Es viu la vida amb més unitat, harmonia, pau i energia mental.

•

Quan més s’avança en ella, més s’allibera la persona de pors i ansietats,
adquirint confiança i seguretat.

•

Et torna l’alegria de viure, i és compatible amb qualsevol religió.

•

Proporciona lucidesa mental i ajuda a diferenciar entre les percepcions
limitades de l’ego i la consciència superior que resideix en cada ésser humà.
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Meditació dels òrgans
He après i practicat darrerament una meditació per netejar els òrgans, l’exposo
perquè m’hi he sentit molt identificada en diferents moments de la meva vida. Així
com cada òrgan va lligat a un xakra també amb les emocions passa el mateix. Per
netejar de negativitat cada òrgan la cultura xinesa fa servir un so que a mesura que
s’emet allibera les tensions acumulades en ell.
Òrgan

Emoció

So

Ronyó

Pors

Chuiiiiiiiii

Pulmons

Tristesa

Sssssssss

Cor

Odi, enveja, rencor, orgull

Ahhhhhh

Fetge

Rabia, disgust, ira, rampell

Schhhhhh

Melsa

Ansietat excés de preocupació

Gouuuuuu

Quan anava a l’escola (cristiana com la majoria en la meva infantesa) vaig
aprendre a fer un exàmen de consciència abans d’anar a dormir per adonar-me de
les faltes que havia fet. Aquesta meditació ve a ser el mateix però en lloc de pecat
diem emoció. Una emoció negativa que al instaurar-se en un òrgan li provoca
tensió i li resta salut.

TREBALL
Al treball hi passem una bona part de la nostra vida
i, com a tal, és important que sigui un treball que
ens agradi, que ens motivi, que faci sortir la nostra
creativitat, que en llevar-nos al matí tinguem ganes
d’anar-hi.
Quan el treball no és una diversió, hem de treballar
l’impensable per divertir-nos.
El que és difícil actualment no és guanyar diners. El que és difícil és guanyar-los
fent una feina a la qual valgui la pena dedicar la vida. Hi passem tantes hores!!!.
En tornar del treball has de sentir la satisfacció que aquest treball et dóna, sentir
també que el món necessita aquest treball. Amb això la vida és un cel, o el més
proper al cel.
En el treball ens relacionem, interactuem amb altres persones. Si aquestes
relacions són satisfactòries ens sentirem plens i feliços. En el treball podem trobarhi causa de salut o malaltia!
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Ets el que fas
El treball és el fil
que teixeix les nostres hores fent amb elles una simfonia.
És una melodia creada amb les nostres mans,
que dóna una finalitat i una direcció a les nostres vides.
Aprecia el teu treball com un amant.
Fes-ho des del fons del teu cor i del teu esperit.
Emmotlla’l a semblança de la teva ànima.
Si no pots, és millor estar desocupat
que omplir els teus dies amb la desgràcia i la por.
A l’igual que tu modeles el teu treball,
el teu treball et modela a tu.
Busca l’excel·lència en tot el que facis,
i la mestria creixerà en la teva ment.
Esforça’t en la compassió cada dia laborable,
i l’amor florirà en el teu cor.
Lluita por honorar el teu company
i la noblesa omplirà la teva ànima.
Llavors el propòsit de la vida romandrà en el teu ésser
i la seva realització brillarà des dels teus ulls.
Michael Colgan

“En el treball oblido els meus patiments... El treball és la meva salvació!”.
Balzac

“Feliç aquell que ha trobat el seu treball; que no demani més.”
Carlyle

“Hi ha homes que treballen com si anessin a viure eternament”.
Demòcrit

“El geni comença las grans obres, però només el treball les acaba”
Joubert

“¡Si algú no vol treballar, que tampoc mengi!”
San Pau
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HIGIENE
Actualment la higiene està molt estesa
en la nostra societat. Tots sabem quina
importància té la higiene per mantenir la
salut. Les cases, les ciutats, les
persones viuen amb higiene. No ens
referim només a la higiene del rentar-se
sinó a un concepte molt més ampli: la
higiene visual, auditiva, i mental també
son factors de salut.
Escollim què volem veure, sentir o
escoltar, quins pensaments volem tenir
en la nostra ment. No sempre ho podrem fer, però sí en moltes ocasions, si en
som conscients.

EMOCIONS
Les emocions estan implicades en tots els aspectes
que afecten la salut i el benestar.
Les negatives: la inseguretat, la por, l’enveja, la
gelosia, el ressentiment, la manca d’autoestima, la
por al canvi o la soledat, la incertesa, el desànim, la
depressió, la preocupació excessiva... són estats
emocionals que de forma conscient o inconscient
tots hem experimentat alguna vegada. Aquestes
emocions no només influeixen de forma negativa
en les nostres relacions i la nostra qualitat de vida
sinó que són la causa de moltes malalties que, a
poc a poc van minant la nostra salut.
La nostra actitud mental es decisiva i fonamental perquè les emocions ens
nodreixin i ens omplin de salut.
Estats positius com l’equanimitat, l’optimisme, la calma l’amistat, l’alegria, la
bondat, el perdo, el fugir de la rutina, gaudir d’un bon àpat o d’una afició que ens
produeixi plaer etc. Buscar aquets estats positius segons cada u necessiti seran la
millor inversió per la nostra salut.
Una actitud negativa i pessimista bloqueja el nostre sistema de secreció
d’hormones, especialment les endorfines (la droga de la felicitat). S’ha comprovat
que l’ansietat i l’estrès, entre d’altres, debiliten també el sistema immunitari.
Però aquesta influència també funciona en el sentit contrari, o sigui, que una
actitud positiva contribueix a reforçar la salut.
Nota: veure la meditació dels òrgans.
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ALEGRIA I BON HUMOR
“L’alegria és l’ingredient principal en el component de la salut”.
Els nostres ossos, músculs, òrgans, pell, cabell i
sentits es beneficien de les emocions positives.
Cert grau d’optimisme ajuda també a mantenir o
recuperar la salut.
Alguns investigadors moderns han redescobert
quelcom que els nostres avis ja sabien: riure és bo
per a la salut. Però no només riure, prendre’ns les
coses amb bon humor, positivament, sense
projectar la nostra negativitat. Tot això ajuda a
viure una vida més plena i alegre.
Com una papallona que voleteja de flor en flor, la ment s’aferra a les experiències
passades o, projectant la seva pel·lícula casolana, anticipa tot el que està per venir.
Rares vegades ens trobem descansant en la profunditat de “l’aquí i ara”
Moltes persones viuen amb un torturador en el seu cap, revivint el passat o patint
pel futur, que els ataca i els castiga, esgotant la seva energia vital.
“Viure el present, una bona pràctica per trobar l’equilibri que busquem”.

RIALLA
Tots hem pogut comprovar com riure, fa que ens oblidem de les preocupacions i els
problemes, i encarem la vida més positivament.
Estudis actuals apunten la idea que hi ha una estreta relació entre el riure i les
“endorfines”. D’entrada el fet de riure produeix un relaxament generalitzat, milloren
les malalties, és antidepressiu, i ajuda a mantenir la salut.
Una actitud positiva i amb cert punt d’humor
davant la vida implica una bioquímica equilibrada,
i aquesta contribueix a què les nostres glàndules
segreguin correctament les hormones que han de
segregar. La rialla és un tractament
sorprenentment efectiu contra el dolor i la
malaltia.
Escoltar o explicar acudits amb una colla d’amics,
veure una pel·lícula de riure o llegir un bon llibre d’humor poden ser uns excel·lents
medicaments per al nostre cos i per al nostre esperit. Com el badall, la rialla és
terriblement curativa.

Pàg. 54 de 99

Com crear salut?

“Sempre que hi ha alegria hi ha creació. Com més rica sigui la creació, més profunda
serà l’alegria”.
Henri Bergson

“Fins i tot una falsa alegria és preferible a una vertadera tristesa”.
René Descartes

“Si exageréssim les nostres alegries com ho fem amb les nostres penes, els nostres
problemes perdrien la seva importància”.
Erasmo de Rotterdam

“Alegria i amor són les ales per a les grans empreses”.
Goethe

“Evita , per damunt de qualsevol circumstància, la tristesa,
que la teva alegria no sigui fruit de les circumstàncies favorables, sinó fruit de tu
mateix”.
Periandro

“Si és ben cert que les nostres alegries són curtes, també ho és que la majoria de les
nostres penes no són llargues”.
Marqués de Vauvenargues

TÈCNIQUES DE RELAXACIÓ:
Actualment a Occident estan entrant d’Orient infinitat de tècniques de relaxació.
Més que una moda, és una necessitat. Totes són vàlides, cal que cada persona
busqui la que li agrada i li vagi bé: Ioga, Tai Txí, Txi Kung, Shiatsu, massatges,
meditació, etc.
Beneficis físics de la relaxació:
•

Muscular: Alliberament de tensions i contraccions cròniques que produeixen
esgotament, dolor i rampes.

•

Circulatori: Relaxament de tota la musculatura que envolta els vasos
sanguinis, afavorint un millor flux de la sang a tot el cos, i millora de la
tensió arterial. El cor no ha de bombejar a pressió més alta (reducció del
número de batecs).

•

Respiratori: Distensió del diafragma i la musculatura intercostal, relaxació
dels músculs intrínsecs de l’arbre bronquial.
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•

Digestiu: Relaxació de la musculatura digestiva ⎯estómac i budells⎯ i major
irrigació del fetge i el pàncreas, aportant un estat d’assossegament natural
que estalvia els espasmes, i millora de la digestió.

•

Endocrí: Regulació de les secrecions d’hormones, entre d’altres l’adrenalina i
la noradrenalina (actives en l’estrès).

•

Urològic: Igual que en la musculatura digestiva, la relaxació actua sobre el
sistema urinari, prevenint els espasmes que poden generar còlics i disuries.

Beneficis psíquics de la relaxació:
•

Increment de la força de voluntat, per l’entrenament que senzillament la
pràctica de la relaxació produeix en si mateix.

•

Disminució de l’agressivitat
com a conseqüència de la
sensació de benestar corporal i
de l’absència d’ansietat
patològica que freqüentment la
provoca.

•

Major seguretat en un mateix.
La pràctica de la relaxació de
manera habitual comporta el
“saber-se capaç” de realitzar
qualsevol empresa, en oposició
a les sensacions de fracàs i
desànim.

•

Millor control emocional. Gràcies al domini cos-ment que en resulta de la
pràctica, es poden “dominar” els impulsos instintius, conquerint l’autocontrol
per sobre de les emocions.

•

Augment de la consciència de la respiració. La respiració conscient que
acompanya aquestes tècniques és indispensable i de gran ajuda per relaxarnos.

A qualsevol hora, a qualsevol lloc, fem bones respiracions i acompanyem també
qualsevol tècnica adreçada a generar pau i energia amb la respiració.
Hem de tenir present que el fet que estiguem sans o malalts no és el destí, sort o
fatalitat. Generalment és causa-efecte. El do de curar resideix en cada un de
nosaltres, és una qualitat innata. Tothom pot beneficiar-se de la pròpia curació,
tothom pot aprendre a curar-se.
I si emmalaltim i necessitem medecines, com deia Hipòcrates, que siguin
medecines que no afegeixin més toxicitat al nostre organisme, medicines
anomenades alternatives: Medicina Natural, Homeopatia, Acupuntura, Siatsu, Reiki,
Flors de Bach, Osteopatia, etc.
“Comprometem-nos en la nostra salut, VAL LA PENA! Adoptem un estil de vida
saludable!”
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14. SALUT I IOGA
IOGA A ORIENT, IOGA A OCCIDENT
La tradició del ioga ha estat estructurada, se li
ha posat camins i definicions, però ha passat
fonamentalment de boca a boca, de mestre a
deixeble. Des d’aleshores el Ioga ha sigut
unió de l’ésser humà amb el cosmos, o si
es prefereix, la comprensió de què el misteri
més llunyà habita en nosaltres, que una petita
guspira de divinitat alimenta el nostre cor.
Imatges més poètiques que filosòfiques per
assenyalar que el Ioga s’ha desenvolupat com
una disciplina oriental.
Però a Occident ha quallat, potser per
necessitat, una idea del Ioga més associada a
la salut. Fer Ioga per sentir-se millor, per
suportar el pes de les responsabilitats, per
curar aquesta o aquella malaltia. Tot i que el
Ioga no és una teràpia, podem entendre que
el seu ús és clarament terapèutic.
Plantegem el nostre Ioga per obrir un espai
actiu de salut. Això pot sonar revolucionari
quan el pacient, dins de la medicina, és això, un pacient que rep tota la teràpia
d’una forma passiva, pastilles o injeccions, herbes o agents externs que modifiquen
el nostre estat alterat de salut però que rarament s’involucren. Fer Ioga cada
setmana de forma voluntària, és crear una actitud responsable, activa que
posa fonaments a la nostra salut. Tot això si considerem que la millor medicina
és la preventiva.
El ioga s’allunya de l’esport que, tot i que en principi és saludable, no ho és tant el
de competició, que força la “màquina” buscant un nou rècord, un nou triomf. Ioga
no és competició ni tampoc contorsionisme, ni postures complicades. El Ioga
intenta partir de la realitat de cadascú i avançar pas a pas. Pot ser la realitat de
l’ancià, de l’embarassada, de la persona estressada o tensa. És igual. El professor
ha de tenir la capacitat d’escoltar, d’entendre la seva problemàtica i ajudar–lo en el
seu procés.

QUÈ BUSCA EL IOGA?
No és fàcil la consigna de no forçar, respirar àmpliament, no fer esforços, perquè de
petits hem après una gimnàstica tipus “militar”, perquè ningú no ens va ensenyar
què eren aquelles subtils sensacions del propi cos.
El primer que busca el Ioga és agafar confiança en la nostra estructura, en el nostre
cos. Tancar els ulls i començar a sentir sensacions, alinear el cos, eixamplar el
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ventre amb cada respiració. Com si fóssim nens, hem d’aprendre un nou llenguatge
corporal: arrelament, basculació, projecció, coordinació, relaxació.
En la nostra concepció del cos i de la ment no hi ha malalties sinó processos. No
ens interessa tant el símptoma com l’arrel de la pertorbació, no focalitzem la zona
afectada sinó la persona. És una idea unitària de l’ésser on cap part està separada
del tot. Ens ho recorda la medicina xinesa quan diu: “el fetge alimenta els músculs,
aquests reforcen el cor, el cor alimenta la sang, aquesta reforça la melsa que
alimenta a l’hora a la carn, la carn reforça els pulmons que alimenten també la pell
i el cabell. Aquests reforcen els ronyons; els ronyons alimenten els ossos i les
medul·les que a l’hora reforcen el fetge”. Aquestes frases són una mostra de la
sincronia que s’estableix en tot el cos.

IOGA EN EL PROCÉS CURATIU
Tota curació passa per fer-se cadascú responsable del seu malestar, per saber amb
certesa què li passa i per tenir a l’abast mitjans per utilitzar quotidianament. Fixemnos com pot ajudar la pràctica del Ioga en aquest procés curatiu.
Postures o assanes
Les assanes o postures que fem, busquen retrobar el
màxim l’amplitud de moviments que té el cos.
Qualsevol articulació del cos si no està encotillada per
lligaments i músculs tensos es desplega en un
moviment harmoniós. En canvi, la vida quotidiana en
les ciutats i els treballs que fem extremadament
especialitzats limiten aquest moviment natural i
ample. L’artrosi creix en aquestes articulacions
semiimmobilitzades. El Ioga descomprimeix la
columna, la flexiona endavant, l’estén cap al darrere, les rotacions obren espais,
així com les flexions laterals flexibilitzen la musculatura auxiliar respiratòria
Intenta alleugerir la hiperlordosi lumbar perquè la zona pèlvica i els òrgans
genitourinaris no pateixin excessiva pressió. Corregir la cifosi dorsal perquè
l’enrotllament de les costelles no impedeixi una bona respiració. Incidir sobre les
cerviàlgies perquè la irrigació sanguínia arribi al cervell, evitant migranyes,
vertígens, formigueig en els braços... No oblidem també l’esclerosi que deforma la
caixa toràcica i que pressiona excessivament tota l’estructura cardíaca. Encara que
evidentment només podem incidir en les curvatures lleus, ja que quan es tornen
cròniques és convenient derivar cap a les teràpies corporals quiropràxies.
Si parlem de la circulació sanguínia veurem que les postures del Ioga actuen en
diferents punts del cos afavorint el retorn venós, bombejant la sang en totes
direccions. Encara que no tots els exercicis o asanes es poden fer amb una
hipertensió arterial, el cert és que la relaxació baixa el to global del cos, frenant el
sistema parasimpàtic tònic que posa fre a la nostra acceleració.
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Respiració o pranayama
Un dels mals del nostre temps és haver trencat el ritme natural del cos. Hem
accelerat el ritme per adaptar-nos a un món hipercomplexe. El Ioga amb la
respiració, potenciant l’espiració i l’escolta, torna a restablir aquest ritme calmat.
No en va el Ioga és el camí de la serenitat.
La respiració no és només una millor oxigenació, també augmenta la vitalitat.
Respirar és energetitzar-se i sobretot calmar la ment. Per això Pranayama, paraula
que designa els exercicis respiratoris en el Ioga, significa etimològicament actitud
davant l’energia. També ho podem entendre com a estratègia per allargar l’alè. Alè
llarg i profund que subjecta la ment, que la interioritza.
Si veiem que el nen es diferencia de l’adult per la seva gran elasticitat i plasticitat,
el Ioga que s’enfoca cap a la longevitat vol conservar aquesta flexibilitat pròpia de
les primeres edats. Ser flexible i alhora resistent. Estar relaxat i a la vegada atent.

ALIMENTACIÓ I NETEJA
El Ioga és sa per tot això però també perquè transforma l’ésser en ecologia.
Comença per l’alimentació i menja el més fresc i natural. Sobri i considerat amb la
vida intenta menjar el més harmònic que pot. Intenta també portar la seva higiene
en profunditat i no rentar-se només la pell sota la dutxa com solem fer. Neteja el
seu nas amb aigua i sal, els budells amb rentats interns. Frega les genives, neteja
la llengua, fricciona el seu cos després d’una dutxa freda que el vigoritza. Es posa
robes de cotó, teles naturals que no li cenyeixin el cos, que no li subjectin la cintura
impedint-li la respiració. Ventila la seva casa, dorm en un llit lleugerament dur. Està
en contacte amb el sol i l’aire, amb la naturalesa.

MEDITACIÓ PER...
La vida senzilla també deixa temps que s’inverteix en tranquil·litat que assossega el
cos, el conforta. Aquest espai de meditació diari és una bona aturada per
recuperar-se del viscut, per no oblidar el que un és, per reconèixer l’essencial i no
perdre’s en la superfície de les coses. Meditar per agrair el que la vida li dona a
cadascú, per sentir-se solidari amb tot el que viu, que té dret a existir.
Meditar per relligar-se amb el més alt, allà on resideix la més gran esperança de
curació. Tantes vegades hem vist que la falta d’un projecte de vida, d’un sentit
vital, porta a l’individu a un caos intern, a una depressió o neurosi.
Però la idea final de salut no és una salut cuirassada i prepotent. La salut entesa no
com l’absència de malaltia sinó com la veritable potenciació dels propis
recursos per adaptar-se a les noves condicions de vida. La malaltia, no la que
s’ha tornat crònica, la veiem com un esforç d’adaptació del cos, una crisi depurativa
que pretén trobar un estat millor que el d’abans. Ens posem malalts perquè estem
vius, perquè som sensibles, vulnerables, perquè aquí resideix la força de la vida,
’evolució que s’obre camí. La salut també és un ordre intern, una comprensió de la
vida, una actitud de respecte per un mateix.
Nota: aquest punt està extret de l’article Ioga i Salut d’Arjuna Peragón
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15. SIGNIFICATS I JUDICIS DE LA MALALTIA
Cada cultura té una manera diferent de veure la malaltia, Ken Wilber en el seu
llibre “Gracia y Coraje” ho exposa clarament.
1. Cristiana. El seu missatge fonamentalista és que la malaltia és bàsicament un
càstig de Deu per algun tipus de pecat, de manera que quan pitjor és la
malaltia, més inconfessable deu haver estat el pecat comès.
2. Nova Era. La malaltia és una lliçó. En aquest sentit és una oportunitat per
aprendre quelcom que ens és necessari per poder seguir el nostre
desenvolupament i evolució personals. La ment és l’única causant de la malaltia
i, per tant, l’única que pot curar-la. Aquest punt de vista constitueix una versió
postmoderna i “yuppy” de la ciència cristiana.
3. Mèdica. La malaltia és fonamentalment un trastorn biofísic causat per factors
biofísics (des dels virus fins als traumes, la predisposició biogenètica i els agents
ambientals desencadenants). En virtut d’aquest punt de vista, el tractament
psicològic i espiritual sol ser irrellevant i és per això que en molts casos els
tractaments alternatius poden obstaculitzar que s’obtingui l’atenció mèdica
correcta.
4. Kàrmica. La malaltia és el fruit d’un karma
negatiu; és a dir, d’una acció negativa realitzada
en el passat i que patim actualment la seva
conseqüència. Des d’aquest enfocament, la
malaltia és “dolenta” en el sentit que representa
una falta de virtut en el passat, però “bona” quant
al procés de la malaltia perquè crema i purifica el
deute pendent. És tracta d’una purgació, d’una
neteja.
5. Psicològica. Com va dir Woody Allen en una
ocasió: “Jo no m’enfado; simplement desenvolupo tumors”. La idea segons la
psicologia popular, és que les emocions reprimides provoquen malalties i la seva
forma extrema és que la malaltia respon a un desig de morir.
6. Gnòstica. La malaltia és una il·lusió. Totes les manifestacions de l’univers són
un somni, una il·lusió. D’aquesta manera, un només s’allibera de la malaltia
quan s’allibera de totes les manifestacions il·lusòries, quan desperta del somni i
descobreix la realitat, que es troba més enllà de l’univers manifest. L’esperit és
l’única realitat i en l’esperit no hi ha malalties. Es tracta d’una visió extrema i
excèntrica del misticisme.
7. Existencial. La malaltia en si és faltada de significat. Per tant, pot adoptar
qualsevol significat que jo esculli donar-li, essent jo l’únic responsable d’aquesta
elecció. Els homes i dones són finits i mortals i la resposta autèntica és acceptar
la malaltia com a part d’aquesta finitud personal.
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8. Holística. La malaltia és el producte d’un conjunt de factors ⎯tant físics com
emocionals, mentals i espirituals⎯, cap dels quals pot ignorar-se ni considerarse aïlladament. Des d’aquest punt de vista el tractament ha de tenir en compte
totes aquestes dimensions, tot i que en la pràctica això es tradueix en la
renúncia a un tractament ortodox, malgrat pogués ser de certa ajuda.
9. Màgica. La malaltia és una retribució. “Em mereixo això perquè he desitjat la
mort d’algú”, o “si em passen moltes coses bones, després m’haurà de passar
quelcom de dolent”, i així successivament.
10. Budista. La malaltia constitueix una part ineludible del món manifest.
Preguntar-se per què hi ha malalties és el mateix que preguntar-se per què hi
ha aire. El naixement, la vellesa, la malaltia i la mort són les marques d’aquest
món, caracteritzat per la impermanència, el sofriment i el desinterès. Només la
il·luminació i la consciència pura del nirvana ens permet transcendir la malaltia
perquè llavors es transcendeix també tot el món fenomènic.
11. Científica. Qualsevol malaltia té una causa, o un conjunt de causes, concretes.
Algunes d’elles estan determinades; altres, en canvi, són casuals o degudes a
l’atzar. En ambdós casos, la malaltia no té cap “significat” perquè és pur fruit
de la casualitat o de la necessitat.

LA MEVA VISIÓ PERSONAL:
Sóc cristiana però no veig la malaltia des del punt que ho havia enfocat l’església
fins ara (actualment no és així). Veig la malaltia segons el punt 8, holísticament.
Personalment, si analitzo etapes de la meva vida ho veig claríssim, la malaltia ve
donada per molts factors físics, mentals, emocionals, espirituals... El que no estic
d’acord és amb el punt final; la renúncia a un tractament ortodox si fos necessari.
Crec que les dues medicines es poden complementar si es donés el cas.
També estic d’acord amb el que diu el punt 2: la malaltia és una lliçó, una
oportunitat per aprendre quelcom que ens cal. Ho he viscut personalment en dues
ocasions de la meva vida, i m’ha servit. He après la lliçó!

“El teu organisme
és avui el resultat
de com el vas
tractar ahir,
demà serà segons
el tractis avui”
“Només hi ha un
racó en l’univers
que ben segur pots
millorar,
aquest racó ets tu”
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16. PERÒ, QUÈ CURA?
RECURSOS, NO ENS EN FALTEN
Tots volem estar sans, tots ens preocupem quan deixem d’estar-ho i anem
ràpidament al metge, a l’hospital o al dietista perquè ens curi.
Actualment “gaudim” d’un gran
nombre de tècniques i tecnologies
punta, investigadors, científics,
indústries farmacèutiques, teràpies
naturals, i fins i tot, contem també
amb les ciències mil·lenàries d’orient.
Hem sofisticat tant el tema de la
guarició, que és possible canviar-nos
el cor que falla en un quiròfan, fer un
trasplantament de còrnia o de nervi
òptic, o veure el nostre cervell tallat
en talls multicolors a través d’un
escàner.
Tot és possible. Fotografiar l’àuria, localitzar electrònicament els punts dels
meridians i activar els xakres amb colors o sons.
Ara és possible operar amb robots que no els tremola el pols. Amb la biotecnologia
els diabètics produiran insulina, i podrem anticipar la demència senil des del
bressol. És tota una meravella encara que d’insospitades conseqüències, ja que
també es podrà triar el color dels ulls ⎯el que estigui de moda⎯, i injectar cèl·lules
intel·ligents quan la memòria comenci a fallar.
Mentrestant tenim dodecàedres per harmonitzar l’energia, ionitzadors per filtrar
l’aire, braçalets per imantar la sang i adhesius per contrarestar els nusos energètics
dels corrents subterranis. Podem portar un quars rosa en el pit, dormir de cara al
nord, seure en cadires anatòmiques i respirar essència de romaní o de mare-selva.
És evident que recursos no ens en falten.

AMB TANTS MITJANS... PER QUÈ LA SOCIETAT ESTÀ CADA VEGADA MENYS SANA?
Tot i això, els hospitals estan més que plens i les llistes d’espera dels cirurgians es
fan eternes. Les empreses farmacèutiques fan l’agost i campen al seu gust. Remeis
màgics, teràpies holístiques i cursos de miracles. Què és el que passa?
Sembla que quants més mitjans tenim menys sana és la nostra societat. Creiem
que la salut ens vindrà d’algun producte màgic, d’alguna droga immortal, d’alguna
teràpia infal·lible?
Potser tot això vol dir que hem perdut l’instin natural que sap quan hem de reposar
o deixar de menjar per restablir l’equilibri? O és que hem identificat salut amb nens
grassonets, esportistes incansables, vegetarians vells i pensem que la salut
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s’amaga darrera les vitamines, de la dieta impecable, o de la disciplina diària
corporal?
Curiosament bona part de la resposta, l’haurem de buscar a nivell social i de com
vivim la malaltia. En una societat maniqueista com la nostra, en la qual oposem
malaltia a salut i ens sentim incòmodes davant qualsevol estat alterat del nostre
cos, és fàcil entendre tota la parafernàlia al voltant d’aquesta dicotomia salutmalaltia.
Davant del “no sé que m’està passant” ens sentim profundament insegurs, i
recorrem per tant al metge o al curandero, si ens falta aquest.
Busquem una resposta, un diagnòstic,
una explicació vàlida que ens calmi,
que dissolgui el misteri que ens rosega
per dins. Demanem, això sí, que es
posi la bata blanca, que utilitzi aparells
complicats, que ens facin anàlisis
invisibles o que ens donin pastilletes de
colors. Tot això per treure’ns els mals.
O sigui, busquem un gest
tranquil·litzador i un sistema que posi
ordre en el nostre interior. De tal
manera que puguem dormir ⎯pitjor o
millor⎯ amb un càncer de segon o
tercer grau, tipificat i tractat, amb una reacció misteriosa corporal que ningú no sap
què és.
El curiós del cas és comprovar (segons estrictes estudis sociològics) que la població
vacunada no es salva de l’epidèmia més que la que no està vacunada, o que les
èpoques en què fan vaga els hospitals, la població millora saludablement. O que els
recursos tradicionals, no lògics, màgics, són tant efectius ⎯o més⎯ que els més
avantguardistes i científics. Sembla ser que ningú no vol veure-ho.
Seguim anant al curandero de torn amb estereoscopi o amulets perquè ens posin
les seves mans i ens protegeixin amb els seus galimaties mèdics inintel·ligibles o
els seus cants màgics, també inintel·ligibles.
Aquesta demanda d’ordre la podem veure clarament en societats senzilles ⎯mal
anomenades primitives⎯ de les quals el seu xaman o curandero s’esforça per
associar la malaltia amb tal embruixament, l’epidèmia amb un càstig diví, i el mal
de queixal amb una arrel que tingui forma de dent, i així successivament. Tot això
perquè el món sigui humà, comprensible, vivible.
Nosaltres no estem tan lluny. Demanem veure els nostres mals en una radiografia
o en forma d’anàlisi. Demanem que el metge o el sanador tinguin un discurs de
seguretat i puguem ser tractats com malalts per ser escoltats, reubicats en un altre
ordre al quotidià, i poder rebre regals i moixaines. Tot el necessari en un món tan
enfeinat com el nostre que s’oblida de permetre un ritme més adient.
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CAL ENTENDRE LA MALALTIA COM UN PROCÉS DEPURATIU I TRANSFORMADOR
Per això la societat esta demanant a crits un canvi, al voler ser hospitalitzats,
atesos, visitats perquè no aguantem més, perquè aquest ritme és inhumà.
Ara bé, si ens parem a reflexionar i ampliem el nostre concepte de salut, no a una
entitat fixa i idíl·lica sinó a una tensió de vida on la malaltia se’ns mostra com una
crisi depurativa necessària per tornar-nos a equilibrar, llavors haurem dissolt la
meitat de les nostres pors. Vida-mort, activitat-repòs, salut-malaltia són parells
indissociables. Formen una unitat en moviment i cada extrem d’aquesta unitat es
reclama mútuament. Tots sabem que els nens són els que tenen el màxim potencial
de vida i per això les seves febres són més altes, les seves erupcions més
virulentes, els seus tumors es desenvolupen més de pressa.
Amb tot això deduïm que a major sensibilitat, major capacitat de reequilibri,
naturalment a través de crisis. Per això, estar sa no és no posar-se mai malalt.
Estar sa és tenir una flexibilitat interna gran que ens permeti adaptar-nos a cada
situació. Estar sa és ampliar la capacitat de tensió i distensió, considerar el cos tan
savi que ell mateix pugui buscar els seus recursos quan tingui la suficient
sensibilitat de reacció (encara que de vegades, hàgim d’ajudar-lo una miqueta). La
salut és tota una educació del no-fer, de l’escolta i el respecte.
Per això cuidar el cos i mantenir la salut, no és precisament embolicar el cos amb
cotons, donar-li de menjar pinso ultradigerible, envoltar-lo de màquines que
mantinguin les seves constants vitals, o insuflar-li energia per un tub.
Tenir cura del cos i mantenir la salut és aconseguir cada vegada major autonomia,
deixar que el cos reaccioni i s’adapti amb el que interactua amb ell, a vegades,
descuidar-lo perquè trobi un fer més espontani, i sobretot, treure-li la por de la
mort, del dolor i de la incertesa, que són molts els que viuen a costa d’ells.1

1

De l’article Que Cura, d’Arjuna Peragón
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17. APRENDRE I GAUDIR
Vaig deixar l’escola als 13 anys, en aquells temps era normal. Si hagués volgut
estudiar més, possiblement els pares m’haguessin deixat. Però al negoci familiar hi
feia falta, i el que deien els pares em semblava bé, o sigui, que aquí es van acabar
els meus estudis.
Va ser passats 30 anys que les
ganes d’aprendre començaren a
créixer en mi. El primer curs seriós
va ser Psicologia de la Religió a la
fundació Vidal i Barraquer. Una
tarda cada setmana durant tres
anys. Aquí, per primera vegada,
vaig contactar amb la psicologia i
amb la diferència de caràcters i
personalitats dels humans. En
aquella època moltes coses no les
entenia i em deia a mi mateixa que
els professors eren una mica
complicats. Quinze anys després,
ho he entès!.
Vaig conèixer persones de tota mena, vaig fer amistats, i em vaig superar a mi
mateixa en moltes coses. Des de llavors no he parat d’aprendre, i cada dia em
gaudeixo més fent-ho. Sense saber-ho estava buscant i preparant-me pel canvi que
uns anys més tard havia de fer.

A mesura que vaig aprenent, em vaig coneixent
a mi mateixa una mica més, i m’estimo i
m’accepto cada vegada més tal com sóc.
Abans no em sentia tan bé amb mi mateixa, només veia en mi els defectes, però
això ha canviat. En gran mesura els últims cursos que he fet darrerament m’hi han
ajudat molt.
Els vull citar en la tesina, ja que gràcies a tots ells m’he descobert. Ara em sento
“jo de veritat”. Em sento una nova persona, una persona que tenia molt amagada,
molt descuidada, i m’agrado com sóc i m’estimo cada dia mes.
Si analitzo el que he après de tot plegat és que ara sóc molt més conscient del que
visc. Això m’ha portat a fer canvis en la meva vida. Canvis que han estat realment
volguts. Ningú no m’ha pogut parar, ni m’ha apartat del que de veritat volia.
Tot va començar amb la recomanació d’una amiga a què fes un curs. Va ser a
Matadepera el novembre del 2002.
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18. CURSOS QUE HE FET
Exposo què he après de cada curs i què ha canviat en mi en el dia a dia.

18.1. CONSCIÈNCIA CORPORAL (1ER CURS)
Objectiu: Desenvolupar la presa de consciència del cos a través de diferents
exercicis. Aprendre a relaxar les tensions corporals resultants de l’estrès quotidià.
Millorar l’equilibri energètic per millorar el benestar físic i psíquic.
El primer va ser la descoberta dels hemisferis, de les funcions que tenen cada un
d’ells. A mida que passaven els dies m’adonava que em dominava totalment un
dels dos, l’esquerre, que les funcions del dret no existien per a mi, i que això era
causa de desequilibri en moltes àrees.
FUNCIONANT AMB UN SOL HEMISFERI
Cervell esquerre: Pensa constantment
Fa esforços per tot
Tensió en el cos/emoció
Menja automàticament
Desborda energia però es troba bloquejat
Tendència a la miopia
Pressa per acabar, impacient
Jutja sense pietat

Cervell dret:

Somiador
Sempre als núvols
No capta els detalls
Divagació de l’esperit
No sembla esforçar-se per res
Tendència a la hipermetropia
Arriba tard
Comença moltes coses i no n’acaba cap

SI HI HA INTEGRACIÓ
Persona creativa, entusiasta, assenyada, feliç
Amb energia
Bona salut
Bona capacitat de resposta
Fa moltes coses fàcilment
Té temps per tot
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SITUACIÓ PERSONAL
Després de llegir això no tenia pas cap dubte, jo funcionava pràcticament amb
l’hemisferi esquerre!.
La professora ens va ensenyar una sèrie d’exercicis de kinesiologia (ciència que
estudia els desequilibris físics, energètics, bioquímics i psíquics de l’organisme, en
base a la informació obtinguda en sotmetre els músculs a una sèrie de “tests”) per
estimular i buscar el màxim de connexions entre els dos hemisferis. Ho vaig veure
clar, vaig entendre que necessitava fer-los per aconseguir que els dos estiguessin
en actiu per un igual, i poder arribar més endavant a la integració.

PETITS CANVIS POSITIUS
D’això en fa més de dos anys. No els he deixat de fer des d’aleshores ni penso
deixar-los, de moment. Són tantes petites coses que han canviat en la meva vida!
Per exemple: ara fàcilment recordo molts números de telèfon on truco
habitualment. Quan treballo amb l’ordinador copiant textos, puc llegir una frase
llarga sense parar-me i remirar-la tres o quatre vegades, com em passava abans,
perquè em perdia. També he guanyat molt en orientació: em queden els carrers, sé
on he deixat el cotxe en una gran àrea, no em deixo res quan vaig de compres o a
fer encàrrecs, etc. Després de molts anys he tornat a estudiar piano, i he observat
que em costa menys treure la peça, (i això que tinc 15 anys més!) i, quan la toco
se sent més rítmica i afinada.
Activant l’hemisferi dret he descobert la pròpia creativitat, he desenvolupat la
intuïció, em costa menys expressar les emocions, faig les coses més relaxada i les
gaudeixo molt més, sóc conscient de cada cosa que faig, tant si escric, cuino o
netejo la casa...
Si no puc acabar una cosa que volia fer perquè m’he trobat algun amic o m’ha sortit
un imprevist, no passa res, la faig més tard. I així amb petites coses que són les
que fan a vegades que la vida sigui més planera o, al contrari, una cursa
d’obstacles. Jo diria que abans era “molt quadriculada” i que ara m’estic
“arrodonint”. Sóc més flexible i menys perfeccionista.

DESCOBRIMENT D’UNA DE LES CAUSES DEL MEU MALESTAR
El descobriment més gran ha estat, però, adonar-me que fer les mateixes coses
amb aquesta actitud em cansa menys i arribo a la nit fresca com una rosa.
El que em feia mal i no n’era conscient era l’excés de control, el perfeccionisme
extrem amb tot. Sovint em posava rígida i tensa. Això em consumia les energies
del cos, tant que de vegades fins i tot em costava respirar.
Sé que fer aquesta tesina dos anys enrere, que és quan l’havia de fer, just acabar
la formació (no veia el moment de començar-la i no m’hi veia en cor), m’hagués
suposat un esforç molt gran. Ara, en canvi, fa quatre setmanes que cada matí em
planto davant l’ordinador i sense esforç i amb ganes m’hi poso, i ràpidament em ve
la inspiració. Tot flueix. Mai no hagués pensat que pogués fruir tant fent-la. Això sí,
abans de començar faig els exercicis de connexió d’hemisferis!.
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18.2. MEDITACIÓ DELS XAKRES
Vaig aprendre també la importància de la relaxació, tot i que ja ho treballava amb
la pràctica del Ioga. Ara relaxar-me no em costa, al contrari, puc fer-ho en
qualsevol lloc si m’ho proposo, i com que em tenso menys l’estrès només apareix
de tant en tant.
Seguint amb el curs, els dos últims dies el tema a tractar va ser l’equilibri
energètic. Va ser una repassada ràpida dels xakres i com podíem activar-los per
potenciar els aspectes més dèbils de la nostra personalitat.
Torno a repetir la frase “Quan l’alumne està preparat apareix el mestre”. Vaig
conèixer la Tònia Cortadellas, i el seu mètode per activar i equilibrar les energies
dels xakres.
En aquell moment per tot el que estava aprenent veia clar que també els xakres els
tenia desequilibrats, i que les vivències passades o presents n’eren la causa.
Per equilibrar ho fèiem amb una petita meditació sobre cada xakra posant-hi el
color que li tocava. Cada xakra va lligat a una actitud i també a determinats òrgans
o parts del cos. Va ser així com a poc a poc m’adonava que moltes d’aquelles
actituds no les tenia integrades, no n’havia estat conscient abans.
Per celebrar el final del curs, i també el Nadal, la Tònia ens va convidar a anar-hi un
altre dia. Vam xerrar mentre fèiem el piscolabis típic de Nadal i, en acabar, ens va
obsequiar amb la meditació sencera dels xakres. Quan faig un curs acostumo a
portar sempre la gravadora, i ho vaig gravar. Suposo que era el que necessitava en
aquell moment. La meditació em va encantar. Després d’aquell dia la vaig fer cada
dia durant molt temps. Em feia bé, introduïa en la meva ment tot allò que hi volia
posar i que tanta falta em feia. Sovint encara la faig, m’ajuda tant!
Passats dos mesos obria el nou centre de Ioga, i em sentia segura, confiada i feliç.
Les pors, ansietats i inseguretats s’havien quedat enrere gràcies a la meditació
diària. La meditació, quina gran eina, quina meravella!
A continuació exposo el texte íntegre de la meditació dels xakres.

Primer xakra: Muladhara
Asseguts o en postura de meditació, les mans sobre els genolls amb els palmells
mirant al cel. Respira profundament buidant tant com puguis els pulmons.
Posa la teva atenció cap al fons de la pelvis, on hi ha el còccix, on hi ha el primer
xakra: Muladhara. Fes atenció a les sensacions que sents en aquesta part del cos
en aquest moment. Imagina’t en aquest lloc una bonica bola de color vermell.
Deixa venir a les teves mans la sensació que t’indica que
l’energia flueix, decideix que aquesta energia que flueix
és de color vermell i, encarant les teves mans, crea
entre elles una bola d’energia de color vermell. Imagina
que aquesta bola que tens entre les mans creix i es
densifica a mida que l’energia de color vermell surt de
les teves mans.
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Per augmentar encara més aquesta energia i aquesta densitat deixa venir a la teva
ment les paraules Seguretat, Confiança. Repeteix aquestes paraules, sent
l’energia que et porten i permet que aquesta energia llisqui pels teus braços, surti
per les teves mans i ompli encara més la bola d’energia vermella que estàs creant.
Permet que el teu esperit creï imatges que representin per a tu en aquest moment
l’expressió de seguretat i confiança en la vida.
Tu infant de l’univers que estàs fent aquesta experiència
sobre la terra, aquest planeta blau, la mare terra t’acull i
et dóna tot el que necessites per viure feliç. Obre’t a
aquesta confiança, sent la seguretat, les teves necessitats
estan satisfetes amb l’energia de la mare Terra, obre’t a
aquest regal, i vés omplint la bola d’energia que tens
entre les teves mans de totes aquestes imatges i
sensacions.
I ara que la bola està ben plena, posa-la al fons de la
pelvis, allà on hi ha el primer xakra, el xakra de l’arrel. Aquesta energia augmenta
l’energia que ja hi havia en aquest xakra. Obre’t a aquesta energia vermella, acullla. Deixa de nou les mans sobre els genolls.
I ara sent que aquesta energia de confiança i seguretat baixa per les cames i te les
fortifica, i arriba als peus. Imagina que de les plantes dels peus surten unes arrels
que s’enfonsen i van cap el centre de la terra, com si fossis un arbre. Quin arbre et
ve a l’esperit? Sent com l’arbre s’arrela i baixa les seves arrels fins a les
profunditats on hi ha una gran bola vermella d’energia. És l’energia de la Terra
mare, l’energia que ens alimenta, vermella. Sent la unió que estàs creant amb
aquesta energia. Aquesta bola està sempre aquí disponible per nodrir-te, per
sadollar-te, per protegir-te per reconfortar-te.
I ara sent com aquesta energia del centre de la Terra puja per les arrels fins als
teus peus i continua pujant per les cames fins a unir-se a l’energia del primer
xakra, i així augmentes la teva sensació de seguretat i confiança.

Segon xakra: Svadhisthana
Posa l’atenció al ventre, a sota del melic. És aquí on es troba el segon xakra:
Svadhisthana.
Fes atenció a les sensacions que sents en aquesta part del
cos. Imagina’t en aquest lloc una bola d’energia de color
taronja, el color del sol quan surt de bon matí. Ara deixa
venir a les teves mans la sensació que t’indica que l’energia
flueix, i decideix que aquesta energia és de color taronja, i
encarant les teves mans crea entre elles una bola d’aquest
color.
Per augmentar la densitat d’aquesta energia repeteix en la teva ment les paraules
Plaer, Desig. Repeteix aquestes paraules, sent l’energia que et donen i deixa que
aquesta energia flueixi per les teves mans i ompli encara més la bola d’energia
taronja que estàs creant.
Permet que el teu esperit creï imatges que siguin per a tu en aquest moment
l’expressió de moments plaents, plens de joia i alegria. Sent com et sents sadollat
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quan els teus desitjos són satisfets. La sensació de plaer que acompanyen aquestes
imatges t’indiquen que el que vius en aquest moment és quelcom de just pel teu
cos, aquest vehicle que el teu esperit fa servir per aquesta experiència
d’encarnació.
És important de mantenir la connexió amb el teu cos i fer atenció al que expressa
com a desig. Cal escoltar els missatges que et dóna i fer atenció a les seves
respostes. Obre’t a aquesta energia i sent com la bola taronja que tens entre les
mans s’omple encara més amb la força de la paraula plaer i amb la potència de les
imatges plaents que has creat.
I ara que la bola està ben plena, posa-la en el segon xakra. Aquesta energia
augmentarà la que ja hi havia. Obre’t a aquesta energia de color taronja, acull
l’energia del plaer i permet que t’envaeixi completament.

Tercer Xakra: Manipura
Desplaça la teva atenció cap al plexe solar, a sobre del melic, on hi ha el tercer
xakra: Manipura.
Fes atenció a les sensacions que sents en aquesta part del teu cos. Imagina’t en
aquest lloc una bonica bola de color groc, el color del sol de migdia. Deixa venir a
les teves mans la sensació que t’indica que l’energia flueix i decideix que aquesta
energia que flueix és de color groc. I posant les mans una davant de l’altra crea
una bola de color groc. Imagina i sent com aquesta bola es densifica i creix amb
l’energia groga que surt de les teves mans.
Per augmentar la densitat i la potència d’aquesta
energia repeteix en la teva ment les paraules Poder,
Llibertat, Responsabilitat. Repeteix aquestes
paraules i sent l’energia que et porten, permet que
aquesta energia llisqui per les teves mans, i fes
encara més gran la bola d’energia groga que tens.
Permet al teu esperit de crear imatges que siguin per
a tu l’expressió del teu poder, de la teva llibertat, de
la teva responsabilitat. Saps que el teu poder és
infinit, autoritza’t a creure-ho, a integrar-ho en la
teva vida. Crea la imatge que representi aquest poder
infinit per a tu.
Saps també que ets un ésser lliure, tu ets el capità del vaixell de la teva vida, crea
una imatge de llibertat. Contínuament estàs prenent opcions conscientment o
inconscientment. Autoritza’t a esdevenir cada vegada més conscient de les opcions
que prens i així et sentiràs responsable de tots els teus actes.
Crea la imatge de la responsabilitat que agafes quan de manera conscient et
compromets en les petites o grans opcions que prens en la teva vida. Sent la força
d’aquestes imatges i permet que aquesta energia llisqui per les teves mans i ompli
encara més la bola de color groc que estàs creant.
I ara que la bola està ben plena, posa-la en el lloc del tercer xakra, augmentant
l’energia que hi tenies. Acull aquesta energia, sent la força del teu poder, de la teva
llibertat, de la teva responsabilitat.
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Quart xakra: Anahata.
Desplaça l’atenció cap al centre del pit , on hi ha el xakra del cor: Anahata.
Estigues atent a les sensacions d’aquesta part del teu cos. Imagina’t en aquest lloc
una magnífica bola de color verd. I ara deixa venir a les teves mans la sensació de
l’energia que flueix. Decideix que aquesta energia és de color verd, i posant les
mans cara a cara crea una bola d’energia d’aquest color.
Per augmentar la potència d’aquesta energia repeteix en el teu mental les paraules
Amor, Acceptació. Sent l’energia que tenen aquestes parau les i permet que
aquesta energia llisqui per les teves mans i pugui omplir encara més la bola que
estàs fent de color verd.
I ara crea imatges que siguin per a tu
l’expressió d’aquest amor i acceptació.
Imagina’t a prop a les persones que tu
estimes, adona’t de l’amor que sents per
elles, sent l’amor que elles senten per tu.
Sent tota la teva capacitat d’acceptació, que
és infinita. Deixa venir les imatges que
il·lustrin aquests sentiments, les imatges
que siguin l’expressió d’aquest amor
incondicional, lliure de tota condició. El
veritable amor és això.
Obre’t a aquesta energia, acull-la i permet que surti de les teves mans, i ompli
encara més la bola de color verd que ja hi tens.
I ara que la bola està tant plena posa-la sobre el cor, al lloc del quart xakra. Obre’t
a aquesta gran quantitat d’energia que porta aquesta gran bola d’amor i acceptació.
Permet que ompli tot el teu pit, que irradiï el seu entorn.

Cinquè xakra: Vishuddha
Desplaça l’atenció a la gorja, el lloc del cinquè xakra: Vishuddha.
Fes atenció a les sensacions que sents en aquesta part del cos. Imagina’t en aquest
lloc una bola de color blau, el color del cel d’hivern sense cap núvol. I ara deixa
venir a les teves mans la sensació d’energia que flueix. Decideix que aquesta
energia que flueix és de color blau, i posant les mans cara a cara crea una
magnífica bola d’energia de color blau entre les teves mans.
Per augmentar aquesta energia repeteix en el teu mental la paraula Abundància.
Sent la força de la vibració d’aquesta paraula i permet que aquesta força pugui
lliscar per les teves mans i omplir encara més la bola de color blau que estàs
creant.
Permet al teu esperit crear imatges que siguin per a tu l’expressió de l’abundància.
Autoritza’t a expressar el que sents que et faria feliç i observa com l’univers ho
arregla per fer-te arribar el que és millor per a tu. Obre’t a l’abundància, te la
mereixes, tens el dret de rebre el que desitges.
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La capacitat de l’univers és infinita, disposa’t a rebre sense límits, i quan més
t’obres per rebre més en tindràs per donar, i així entres a formar part de la gran
cadena de solidaritat entre els humans. T’obres a rebre, t’omples, i t’obres per
donar, i així deixes lloc per rebre encara més i per poder donar més. És així com
funciona l’economia de l’esperit, l’economia de l’univers.
Sent tota l’energia que et porten les imatges d’abundància que has creat i permet
que aquesta energia que surt per les teves mans ompli encara més la bola blava.
I ara que la bola està ben plena posa-la a la gorja, en el lloc del cinquè xakra.
Aquesta energia et permet d’augmentar la que ja hi tenies. Obre’t a aquesta
energia, així et facilitarà l’expressió de qui tu ets.

Sisè xakra: Ajna
Dirigeix l’atenció cap al front entre les dues celles, on hi ha el sisè xakra: Ajna.
Sent les sensacions en aquesta part del cos. Imagina’t en aquest indret una bonica
bola d’energia de color blau nit, el color indi. Ara deixa venir a les teves mans la
sensació d’energia que llisca i decideix que aquesta energia que llisca és de color
indi, i posant les mans cara a cara crea una gran bola d’aquest color.
Per augmentar la densitat d’aquest energia repeteix en el teu mental
les paraules Saviesa, Intuïció. Sent la força de la vibració
d’aquestes paraules i permet que aquesta energia surti per les teves
mans i ompli encara més la bola d’energia de color indi que estàs
creant.
Permet al teu esperit crear imatges que siguin per a tu l’expressió de
la saviesa de la teva intuïció. En aquest lloc estàs tant a prop de la
Font que tot s’esdevé més clar, més pur, més profund. És aquesta energia que et
permet saber qui ets tu i quina és la tasca que has de fer en aquest gran concert de
la creació, aquí i ara. Sent la força d’aquestes imatges i omple encara més la bola
de color indi que tens entre les mans, augmentant encara més el seu esclat.
I ara que la bola està ben plena posa-la a sobre del front, en el lloc del sisè xakra.
Obre’t a aquesta energia i permet que la teva saviesa i la teva intuïció puguin
ocupar el lloc de director d’orquestra, així l’harmonia de tot el teu ésser es
manifestarà amb tot el seu esplendor i la seva potència.

Setè xakra: Sahasrara
Desplaça la teva atenció vers el cim del cap, on hi ha el setè xakra: Sahasrara.
Sent les sensacions que hi ha en aquest moment en aquesta part del cos. Imagina’t
en aquest indret una bonica bola de color violeta. I ara deixa venir a les teves mans
la sensació que l’energia flueix. Posa les mans cara a cara i crea una gran bola
d’energia de color violeta. Per augmentar aquesta energia deixa venir en el teu
mental la paraula Font.
Obre’t a la vibració d’aquesta paraula i permet que tota aquesta energia flueixi per
les teves mans i ompli encara més la bola de color violeta. Invita al teu esperit a
crear imatges que corresponguin al fet de trobar-te amb la Font Infinita, amb
l’origen.
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És aquí on tot comença per a tu i per a tots els éssers i entitats creades. Pots sentir
aquest origen comú i el sentiment d’unitat amb tot l’univers. És vers aquesta Font
que els teus passos es dirigeixen recorrent la teva vida, malgrat que hi ha vegades
que has decidit de fer una gran volta.
És en aquesta Font Infinita on captes la teva força, el teu amor, la
teva pau, la teva saviesa, la teva joia. Sent tota l’energia de les
imatges que estàs creant en aquest moment i permet que aquesta
energia llisqui per les teves mans i ompli encara més la bola de
color violeta plena d’energia brillant i densa.
I ara que la bola està tant plena és el moment de posar-la al cim
del cap per fer encara més forta l’energia del setè xakra. Obre’t a
aquesta energia que et permet de reforçar la connexió amb el teu veritable origen,
amb la Font Infinita.
I ara per mantenir aquesta connexió amb la Font sent com una força potent, amb
forma de llum blanca, baixa sobre teu i t’omple completament, de cap a peus.
Aquesta llum és l’expressió de la teva harmonia i la teva connexió amb l’energia
original. Sent com vibres ple d’aquesta llum. Sent com cada centre d’energia, cada
xakra, vibra amb la seva llum. Això permet al teu cos d’alliberar-se de les tensions i
símptomes que eren l’expressió de desequilibris. Accepta aquesta guarició, accepta
la invitació de canviar alguns aspectes de la teva vida per tal de mantenir la força i
l’harmonia de la teva energia.
I ara a poc a poc recupera les sensacions del teu cos físic, respira profundament i,
quan et sentiràs a punt, obre els ulls agraint-te aquesta estona que t’has donat per
enfortir i augmentar l’energia de cada xakra.
Experiència personal
Després de tres mesos de meditar cada dia sobre els xakres m’adonava que, a poc
a poc estava adquirint el que buscava potenciar de la meva personalitat. Em sentia
segura i confiada, havia retrobat el plaer i el gust per tot: per fer coses, menjar,
passejar, llegir, etc. M’adonava que jo tenia poder i que era lliure per fer el que
volgués. Que estimar era acceptar, que la vida ens ho dóna tot amb escreix, amb
abundància. Que tots som “savis” si desenvolupem la nostra intuïció, i que el fet de
buscar moments per connectar amb la Font Infinita (per a mi, Deu) m’ajudava i em
donava molta pau i serenor.
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18.3. EL SEGÜENT CURS: ENNEAGRAMA
L’Enneagrama em va ajudar a conèixer-me una mica més
encara. És una tècnica molt senzilla que ens ajuda a descobrir
la nostra pròpia personalitat, la nostra llum i la nostra ombra,
a comprendre les compulsions i les distorsions, i ens dóna
pautes de transformació.
L’Enneagrama ofereix un mapa-diagnòstic per entendre’ns
millor, a nosaltres mateixos i als altres.Es basa en descobrir el perfil de 9
personalitats. Cada una d’elles té les seves característiques, les seves llums i les
seves ombres. T’ajuda a esbrinar què evites, quins són els teus mecanismes de
defensa, les teves trampes, etc.
Consisteix en fer primer un test on ja queda bastant definida la teva personalitat i
si no és així més endavant amb tot el que segueix ho acabes descobrint.
Aquestes 9 personalitats es divideixen en tres grups: Viscerals 8,9, i 1, són el
centre de l’acció. Cor 2, 3, i 4, són el centre del sentiment. Cap 5, 6, i 7, són el
centre del pensament. Després del test i d’aquesta exposició dels tres grups ja
sabia quina personalitat era la meva, la 3.
Exposo les característiques de la personalitat 3 ja que em retrata de dalt a baix.

El tres és l’ORGANITZADOR:

a. Persona:
•

Objectius clars i una gran capacitat de treball;

•

Pot portar molts projectes al mateix temps;

•

És persuasiva en l’art de la comunicació, sap vendre les seves idees;

•

S’adapta amb facilitat a les exigències del medi ambient;

•

És dinàmica, pràctica i ferma;

•

Cuida la imatge que vol donar;

•

Transmet confiança i entusiasme amb tot el que fa;

•

Promou el treball en equip;

•

Li dóna gran valor a la competència i a la professionalitat.

•

Evita el fracàs. La seva defensa és la identificació.

•

La seva trampa és l’eficiència (sóc dinàmica).

Pàg. 74 de 99

Com crear salut?

b. Les seves ombres i els seus riscos són:
•

Exagerada preocupació pel treball;

•

Propensió a sacrificar els sentiments i la pròpia autenticitat interior per
privilegiar el rol o els projectes;

•

Competitivitat i arribisme;

•

Manipulació de les persones per aconseguir els propis objectius; exagerat
activisme;

•

Enfocament sobre la imatge i l’èxit.

c. La seva passió és l’orgull i la supèrbia.
d.La seva virtut és la veritat

Com m’ha ajudat a créixer l’Enneagrama?
A nivell personal m’ha ajudat a definir la meva identitat, a buscar i sentir els meus
sentiments i necessitats més profundes. Ara em conec més i a partir d’aquí puc
actuar d’una altra manera, si crec que cal.
Ara em permeto sentir més, conec quins són els meus sentiments, els puc posar un
nom. Abans buscava l’aprovació de tots en tot el que feia per sentir-me estimada.
Ara faig les coses per a mi, no busco l’aprovació, ni em plantejo si agradarà el que
faci.
Abans no era massa conscient del meu cos: què em deia, què necessitava, què li
anava bé o malament. Ara estic més en contacte amb mi mateixa, m’escolto,
reflexiono sovint quan alguna part del meu cos em fa mal.
També en el treball em vaig adonar del perquè en dues ocasions de la meva vida
havia perdut la salut, i perquè als 53 anys havia decidit deixar la feina que havia fet
durant 40 anys.
Com a conseqüència de conèixer-me més jo mateixa entenc més als que
m’envolten, jutjo menys, sóc més comprensiva, i tolerant, sóc més pacient, més
relaxada. Visc més amb pau, amb mi mateixa i amb els altres, encara que sóc
conscient que anar canviant serà un treball de per vida.
L’Enneagrama m’ha fet entendre que tots som i actuem de manera diferent, que
ens hem de respectar tal com som. He descobert el “ser conscient” autènticament, i
que el control i la perfecció amb excés m’han fet molt mal, i també el fet de fer-ho
tot amb presses: la hiperactivitat i les excessives expectatives.
He entès també que m’he de fer un itinerari de salut per:
•

Parar-me i buscar temps pel descans material i físic.

•

No absolutit-zar el treball i cuidar més les relacions.

•

Fixar-me límits i prioritats.

•

Valorar més l’esforç que el resultat.

•

Donar més espai i atenció als sentiments.
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És un curs que recomanaria a tothom que vulgui fer camí en el propi creixement
personal. La professora que va impartir el curs va ser Julia León, terapeuta i gran
comunicadora que com a tal sap despertar i fer descobrir en les persones tot allò
que tenim de bo i de no tan bo.
El proper curs que vaig fer després de l’Eneagrama va ser: “Els 7 xakres
principals”. No de passada com l’havia fet un any abans sinó complert i en
profunditat.

18.4. ELS 7 XAKRES PRINCIPALS
“Els xakres, aquestes làmpades meravelloses que posseïm, llueixen dèbilment quan
el nostre sistema energètic està obstruït, i s’encenen amb sorprenent bellesa quan
aquest sistema funciona equilibradament”.
Les persones tenim una xarxa, un sistema energètic que ens travessa tot el cos i
que és de gran importància per a la nostra salut. Actualment estem plens
d’ansietats, preocupacions i presses que fan que aquest sistema energètic estigui
malmès i amb molts bloquejos en el flux de les energies que passen a través d’ell.
El cos humà el podem comparar amb una petita fàbrica plena
d’activitat i amb magatzems. Les cèl·lules del nostre cos són
unitats de producció que s’ocupen de subministrar els materials
necessaris per l’harmonia i la salut. Constitueixen igualment
unitats d’eliminació que funcionen com a estacions depuradores de
substàncies de rebuig.
El nostre cos ha estat dissenyat com una unitat amb capacitat
d’autoregeneració i autocuració. Tot i així, si qualsevol òrgan està
sobrecarregat, el magatzem es queda sense material de recanvi i
no pot suportar la sobrecàrrega. És en aquestes situacions quan la meditació amb
els colors fa de subministrador de les seves necessitats.
Dins del cos humà hi ha gran quantitat d’energia mòbil integrada per tres canals
principals que van des de la part superior del cap fins a la base de l’espina dorsal.
En els punts d’intersecció d’aquests canals es formen uns centres d’energia que
s’anomenen xakres.
La paraula xakra significa roda o cercle d’energia. Imagina’t aquests xakres vitals
situats davant de la columna vertebral; són els que constitueixen l’autèntica
essència de l’aura per aconseguir o assegurar que les energies flueixin
harmònicament entre cos, ment i esperit, perquè cada xakra estigui obert i
equilibrat.
Podem dir que és una teràpia del color (Cromoteràpia), senzilla i sorprenent.
Cada xakra controla una zona específica del cos. En posar-hi el color adequat
ajudem l’òrgan que està debilitat, posant en marxa els processos regeneradors i de
curació dins de les pròpies cèl·lules del cos, buscant sempre el seu equilibri.
Exposaré els xakres un a un, i el que he après de cada un d’ells.
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Primer xakra: Muladhara
El seu color és el vermell, és el xakra de l’arrel, el més primitiu i
bàsic. Està en la base de la columna i controla el plexe sacre, les
glàndules suprarrenals, l’esquelet i tot el sistema d’eliminació, el
sentit de l’olfacte i les actituds davant la vida de: seguretat,
fermesa, confiança, supervivència, diner, llar, professió, etc.
Preguntes a fer-se per descobrir si el primer xakra està en desequilibri:
•

M’esgoto aviat. Estic sempre cansat.

•

Tinc dificultats a passar a l’acció.

•

La terra és un lloc de lluita a cada instant.

•

Em sento intolerant i agressiu. Creo mecanismes de defensa.

•

Em falta confiança en mi, en la vida.

•

Sóc molt influenciable. Sóc pessimista.

•

Tinc por de la mort.

•

Les relacions amb la mare són terribles o inexistents.

•

Deixo per demà el que puc fer avui.

•

Atrec sempre “catàstrofes”. Ho perdo tot. Ho trenco tot.

•

Tinc la impressió que em falta tot.

•

Compro molt menjar. Tinc por que me’n falti.

•

Ho guardo tot (papers, llibres, vestits, sabates...)

•

No sé el que busco. No sé el que vull.

Preguntes per autoexaminar-se:
•

Descriu el teu estat físic a nivell d’ossos i sistema excretor.

•

Descriu el teu estat energètic a nivell físic, mental i anímic.

•

Quines creences vas heretar de la teva família, quines tenen encara
autoritat en la teva manera de pensar i quines ja no et són vàlides?

•

Quines supersticions tens i quines tenen autoritat sobre teu?

•

Què és l’honor per a tu, i si tens un codi d’honor personal. Quin és?

•

Si has faltat al teu codi, has fet passos per curar això?

•

Tens algun assumpte sense resoldre amb els teus familiars? Si és així, què
t’impedeix guarir-lo?

•

Fes una llista de tot el que penses que t’ha vingut de bo de la teva família.

•

Fes una llista de les qualitats que desitjaries que els teus fills aprenguessin
de tu.

•

Quines tradicions i ritus tribals conserves per tu i la teva família, i quins
t’agradaria desenvolupar?

•

Tens fe en quelcom? Descriu-lo.

El poder tribal està representat no només per la família sinó també per la
pertinença al grup, la seva força i les seves creences. Les creences ajuden a crear
una identitat i la sensació de pertànyer a un grup i a un lloc.
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Aquest primer xakra és el fonament de la nostra salut mental i emocional ja que
s’origina en la unitat familiar i en el nostre primer entorn.
Després d’un any de fer la meditació sobre els xakres havia adquirit la seguretat i la
confiança que tanta falta em feien. Quasi totes les preguntes que m’havia de fer
sobre aquest xakra les tenia clares i resoltes, pocs punts em quedaven penjats, i la
meva família hi havia ajudat des de sempre. Som una gran família i tots ens
estimem i ens ajudem. Sempre ho havia viscut com una cosa natural, creia que era
normal arreu, però després de la formació de Ioga vaig descobrir que sóc una
privilegiada, que en moltes famílies no és així.

Segon Xakra: Svadhisthana
El seu color és el taronja i està situat a sota el melic. Controla el
plexe lumbar, les gònades, l’assimilació i la reproducció, el sentit
del gust, les sensacions, els sentiments, els aliments, el sexe.
Preguntes a fer-se per descobrir el segon xakra en desequilibri:
•

Sovint em trobo desbordat per les emocions.

•

No estic present en el meu cos. Sempre distret.

•

Sovint em sento trist no sé què em faria plaer.

•

M’avorreixo. No ric gairebé mai.

•

No tinc gust per res (aliments, situacions, activitats, trobades, lectures...)

•

No sento plaer en el treball.

•

No tinc ganes de cuinar, ni de comprar per omplir la nevera. No sé què fer
per menjar. Menjo qualsevol cosa fins i tot quan veig que no se’m posa bé.

•

Menjo de pressa. No em dono temps per assaborir.

•

No m’agraden les sorpreses: ni fer-les, ni encaixar-les.

•

No trobo satisfacció sexual amb la meva parella.

Preguntes per autoexaminar-se:
•

Com manifestes la teva creativitat, la portes fins a la seva realització?

•

Et sents bé amb la teva sexualitat, respectes els teus límits, utilitzes a les
persones o t’has sentit utilitzat?

•

Compleixes la teva paraula, quin sentit té per a tu l’ètica?

•

Déu és just en la teva vida?

•

Ets dominant o controlador?

•

Quin poder té per a tu el diner? Adquireixes compromisos que violen el teu
jo intern per alguna seguretat?

•

On es centren les teves pors per la supervivència?

•

Domines les teves pors físiques, econòmiques, o elles poden amb tu?

•

Quins objectius personals tens encara pendents i que t’impedeix aconseguirlos?
Pàg. 78 de 99

Com crear salut?

L’energia sexual que la naturalesa utilitza per a la reproducció és, en la seva
essència real, una energia fonamental per a la vida, i pot ser utilitzada en moltes
àrees (creativitat , vida emotiva, relacions, projectes, etc.). El fet de d’activar
aquest xakra m’ha despertat el gust per totes les coses, fins i tot les més
insignificants, la meva creativitat que estava adormida ha sorgit amb força.

Tercer xakra: Manipura

El seu color és el groc i està situat a sobre del melic. Controla el

plexe solar, el pàncreas, la pell, el muscle, el sistema digestiu, el
sentit de la vista, la llibertat, el poder, el control, l’intel·lecte, la
responsabilitat.
Preguntes a fer-se per descobrir si el tercer xakra està en desequilibri:
A nivell físic:
•

Indigestions, mal al fetge, nàusees, vòmits.

•

Diabetis.

•

Anorèxia, bulímia.

•

Úlcera d’estómac, gastritis.

•

Reumatisme muscular.

•

Problemes musculars i de tendons.

•

Problemes de pell.

•

Problemes d’ulls.

•

Alteració de la capacitat visual.

A nivell psíquic:
•

Sóc tímid.

•

No sé dir no.

•

Em trobo sempre depenent d’un altre.

•

Tinc necessitat d’aprovació de l’altre per estar segur del que penso i del que
trio.

•

Busco sempre consells, vaig darrere de mestres.

•

La meva opinió compta menys que la dels altres. Aleshores no dic res.

•

No tinc influència. Les promocions no són mai per a mi.

•

M’enreden. No sé veure el que té valor i el que no en té.

•

No acabo mai el que he començat.

•

Sóc mal pagat per al treball que faig.

•

En les relacions busco algú que em domini.

•

Em falta simplicitat. Tot és complicat per a mi.
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Preguntes per autoexaminar-se:
•

T’agrades? Què és el que no t’agrada de tu? Per què? Fas alguna cosa per
canviar-te?

•

Ets sincer? Tergiverses a vegades la veritat? Per què?

•

Critiques els altres? Necessites culpar per protegir-te?

•

Reconeixes quan tens raó? Escoltes el que diuen de tu?

•

Necessites l’aprovació dels altres? Per què?

•

Et consideres fort o dèbil? Tens por a cuidar- te tu mateix?

•

Has estat amb algú a qui no estimaves perquè era millor que estar sol?

•

Et respectes? Fas canvis en la teva vida i mantens el compromís?

•

Tens por a la responsabilitat? Et sents responsable de tot i de tots?

•

Penses sovint que tant de bo la teva vida fos diferent, i si és així fas
quelcom o et resignes?

Aquest xakra és el principal centre de les malalties que anomenem
psicosomàtiques, que procedeixen de causes exclusivament emocionals. Les falses
actituds emocionals crearan malalties principalment a l’estómac, el pàncreas, als
conductes biliars, al fetge o als budells. Les irritacions violentes, els problemes de
la vida diària, les pors en totes les seves formes, judicis i critiques... Tot això
generarà en la nostra sang toxines de les quals ens serà molt difícil desfer-nos si no
ens deshabituem dels nostres impulsos negatius en la forma de viure, de pensar i si
no són profundament transformats per l’amor i la tolerància.
En aquest xakra vaig entendre que en les dues ocasions que vaig emmalaltir els
problemes eren aquests: les emocions d’aquells moments, mal viscudes i mal
enteses em van minar a poc a poc la salut i la força.

Quart xakra: Anahata

El seu color és el verd, està situat en el centre del pit i controla el
plexe cardíac, el timus, els sistemes respiratori, circulatori i
immunitari, el sentit del tacte.
Preguntes a fer-se per descobrir si el quart xakra està en
desequilibri:
•

Ningú no m’estima. No estimo ningú.

•

No veig amor en el món, tan sols veig odis i coses terribles.

•

Quan dono tinc la impressió que se n’aprofiten.

•

Espero que se’m doni, demano contínuament.

•

Quan dono espero amor i reconeixement. Si no arriba em sento refusat,
abandonat.

•

Sovint estic en conflicte amb els altres.

•

Sóc gelós de la felicitat dels altres.

•

No tinc cap lloc on em senti feliç.
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•

No tinc lloc per acollir un amic o la família a casa meva.

•

No respecto el meu cos, no el cuido.

•

Em sento confós quan m’adrecen expressions d’amor i tendresa.

•

No m’agraden els estrangers.

Preguntes per autoexaminar-se:
•

Tens records emocionals que necessitis guarir?

•

Quines relacions necessiten guarició?

•

Les ferides emocionals les utilitzes per dominar situacions o persones? Quins
temors es desperten en tu davant un estat de salut emocional?

•

Relaciones la salut emocional amb no necessitar una relació íntima?

•

Què significa per a tu perdó, com ho entens?

•

A qui et falta perdonar, i què t’impedeix alliberar el dolor que et relaciona
amb ell?

•

Què has fet que necessiti perdó? Qui treballa per perdonar-te?

•

Què és per a tu una relació íntima sana? Abandonaries les teves ferides per
obrir-te a una relació així?

Aquest xakra em va fer entendre que no ens podem quedar a dins de les vivències
que ens han fet mal. Hem de buscar curar aquestes ferides, buscar l’origen
d’aquest dolor. Perdonar ens allibera. És l’energia del miracle, pensar amb amor,
viure amb gratitud i permetre que el canvi entri en la teva vida vivint només l’ARA.
Exposo la pràctica per despertar Anahata que faig sovint.
La pràctica és l’atenció plena en la respiració.
•

Concentrar-se respirant en el cor, i en el ritme respiratori, amb calma i els
ulls tancats.

•

Portar l’atenció al diafragma, ser conscient de la inspiració i del buidat en
l’espiració.

•

Arribar a sentir l’espai del cor”, com s’expandeix i es contrau.

•

Imaginar que en el punt del cor apareix la imatge d’una flor de lotus que
flota en un llac.

•

Escolta internament el mantra SO HAM entre el nas, el cor i el melic.

Meditació de la compassió: Inspirar absorbint el sofriment d’una persona, d’una
situació, del món, i espirar enviant tot el nostre amor i compassió des del cor.
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Cinquè xakra: Vishuddha
El seu color és el blau cel i està situat en la gorja. Controla el plexe
cervical, la tiroides, el metabolisme, el sentit de l’oïda, l’expressió,
recepció, l’abundància, l’escolta, la intuïció.
Preguntes per descobrir si el cinquè xakra està en desequilibri:
•

Sóc tímid, introvertit.

•

No goso expressar el que vull. No goso expressar el que sento.

•

Penso que la “sort” no és per a mi.

•

Tinc la veu (massa alta, massa greu, massa forta, rovellada).

•

Critico els altres. Em critico. Em jutjo.

•

Tinc problemes d’audició, otitis, sorolls a les orelles, sordesa.

•

Tinc problemes a la gorja: angines, alteració a la tiroides...

•

Dolors d’espatlla, de braços i de mans.

•

La meva gorja es bloqueja quan intento expressar les meves emocions.

•

Estic tancat a tota dimensió espiritual, a la intuïció.

•

No em concedeixo cap lleure, ni relax, la creació em devora.

Preguntes per autoexaminar-se:
•

Què vol dir per a mi tenir “força de voluntat”?

•

Quines persones tenen domini sobre la meva força de voluntat? Per què?

•

Domines a d’altres persones? Quines són i per què ho necessites?

•

T’expresses sincerament quan ho necessites? Ocupes el teu espai?

•

Reconeixes els teus missatges interns, les teves intuïcions o els teus somnis
i ets capaç de seguir-los?

•

Encara que no obtinguis cap resultat confies en les teves percepcions?

•

Tens pors o dubtes en quant al contacte i la presència divina en la teva vida?

•

Ets capaç d’invocar i demanar ajuda o orientació per la teva vida personal?

•

Què fa que perdis el control de la teva “força de voluntat”?

Amb aquest xakra he entès que les coses són com són, que ens hem de
despreocupar i no voler saber “per què”. Que hem de tenir força per prendre les
decisions que ens corresponguin, acceptar el que succeeix en la nostra realitat i no
podem canviar, i tenir la saviesa per veure la diferència entre les dues. He après a
dir les coses de la millor manera, però dir-les que no se’m quedin atravessades al
coll.
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Sisè xakra: Ajna
El seu color és el blau indi i està situat entre les dues
celles. Controla el plexe carotidi, la hipòfisi, el
creixement, el sistema endocrí, la percepció extrasensorial, la consciència espiritual.
Preguntes a fer-se per descobrir si el sisè xakra està en desequilibri:
•

Estic tancat a la intuïció, això em crea una manca de nodriment interior i
busco satisfaccions a l’exterior (modes, gurus...).

•

M’irrita el comportament dels altres. Jutjo. Critico.

•

Sóc molt influenciable. Dubto sempre.

•

Em sento empresonat. Atrapat.

•

Sóc rígid. Tossut.

•

Només em fio de l’intel·lecte. Sóc materialista. Em penso que ho poc
explicar tot amb el raonament del meu mental.

•

Visc de rutina. Els canvis no em tempten.

•

Els esdeveniments de la meva vida són moments dispersos sense cap lligam
entre ells.

•

No tinc sort. No em sento responsable del que em passa.

•

Em malfio dels estats de consciència paranormal. És pura fantasia.

•

Obtinc el que vull. Sóc el “Xef”. Sóc arrogant.

•

Sovint tinc mal de cap, insomni, hipertensió, manca de concentració.

Preguntes per autoexaminar-se:
•

Quines creences et porten a interpretar negativament el que fan els altres?

•

Quins comportaments negatius sorgeixen en la teva relació amb els altres?

•

Quines actituds personals reconeixes que et treuen poder?

•

Quines creences, que tot i saber que no són veritat, segueixes acceptant?

•

Si tens tendència a criticar, en quines situacions ho perceps més clarament?

•

Busques disculpes per actuar de manera negativa?

•

En quina situació una observació d’una veritat més profunda t’ha intimidat?

•

Quines actituds o creences t’agradaria canviar, et comprometries a fer-ho?

•

Si penses en la teva vida d’una manera impersonal o no condicionada, quina
sensació et produeix?

•

Una vida conscient suposa canvis profunds. T’espanta fer-ho sincerament?
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Exposo la pràctica per despertar Ajna que he fet sovint perquè en tenia necessitat:
La pràctica és la confiança:
•

Concentrar-se respirant entre les celles.

•

Dirigir l’atenció cap a la llum que alimenta el nostre cos.

•

Sentir que aquesta mateixa llum alimenta la nostra ment i la nostra psique.

•

Seu a meditar i “espera”, prepara’t perquè la part divina desperti en tu.

•

Fes una peregrinació. Com? Caminant i confiant.

•

Meditació en la confiança del diví.

El sisè xakra i la meditació en aquest punt han despertat la meva saviesa interna,
la meva intuïció. Això em fa sentir segura i confiada. Sé que dins meu hi ha les
respostes que busco, que la meva llum interior està encesa i em guia.

Setè xakra: Sahasrara
El seu color és el violeta i està situat al cim del cap. Controla el
cervell, la glàndula pineal, el sistema nerviós central, l’empatia,
la unitat, la consciència universal, la direcció, la intuïció.
Preguntes a fer-se per descobrir si el setè xakra està en
desequilibri:
•

Em sento amb unitat amb cada ésser i amb cada cosa creada?

•

Em sento complert, experimentant l’energia Yin (femenina) i Yang
(masculina) en equilibri?

•

Sento en mi Pau, Amor i Saviesa?

•

Tinc una bona relació amb el meu pare?

•

Em sento responsable de la meva vida, del meu destí. Oriento la meva vida
seguint les lleis de l’univers?

•

Tinc la possibilitat d’anar més enllà de la matèria. Em sento pont entre Cel i
Terra?

•

Treballo el meu desenvolupament interior per ser cada dia més a prop de la
LLUM INTERIOR que m’omple?

•

Camino en l’amor ? Visc en la confiança?

•

Medito regularment i això em procura moments de joia i de pau?

•

Estic atent al que la meva intuïció em fa conèixer. Accepto confiat aquest
guiatge?
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Preguntes per autoexaminar-se:
•

La teva oració té més de queixa i sol·licitud que d’agraïment?

•

Quines preguntes et sorgeixen quan estàs en oració o meditació?

•

Quin tipus de respostes et fan una certa por?

•

Segueixes algun camí devocional en concret, o tens necessitat de trobar-lo
en un succedani?

•

Creus que el teu Déu és més o menys autèntic que el de les altres cultures?

•

Quines experiències doloroses viscudes per tu requereixen una explicació,
encara que sigui de Déu?

•

Si Déu et contestés, què creus que canviaria de la teva vida? Què estaries
disposat a fer?

•

Has abandonat alguna vegada una pràctica de meditació o oració? Per quins
motius?

•

Quines veritats espirituals importants reconeixes no viure?

•

Tems que un contacte profund amb el diví desencadenaria una sèrie de
canvis radicals en la teva vida?

Pràctica per despertar Sahasrara:
La pràctica és l’oració (com m’ajuda’t aquesta visualització i oració!):
•

Passeja sentint la presència del diví a l’aire, la llum, la terra.

•

Dirigeix l’atenció fora de tu, com si et veiessis separat del teu cos.

•

Et sens separat del cos sense pors, amb una profunda consciència.

•

Veu el teu cos ple de llum i sent devoció i amor per ell.

•

Reconeix-te en el present i sent perdó i alliberació per tot el teu passat.

•

Prega confiant en la saviesa del diví i entrega’t.

El fet de connectar amb la Font no ha estat nou per a mi. Com a cristiana que sóc
tinc a Déu molt present en el dia a dia, Ell m’ha ajudat, l’he sentit present prop
meu, a Ell invoco cada mati en llevar-me i quan vaig a dormir.
Actualment s’està perdent aquesta dimensió divina (posem-li el nom que vulguem).
És una llàstima ja que els que creiem, ens sentim protegits, acompanyats, guiats
per aquests éssers que no veiem però que notem que existeixen.
Després d’aquesta gran descoberta del lligam de cada xakra amb el fer de cada dia
i amb alguna part del cos, entenc molt més el perquè de molèsties o dolors. Estic
més atenta a les meves necessitats, m’escolto, em cuido, m’estimo molt més
encara.
La professora d’aquest curs ha estat la Tònia Cortadellas, metgessa i kinesiòloga,
persona senzilla, assequible, amb un gran poder de comunicació i gran quantitat de
coneixements i vivències que la fan especial.
Les ganes d’aprendre segueixen, el proper curs que vaig fer va ser: VEURE-HI
CLAR.
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18.5. VEURE-HI CLAR!
És un curs per millorar la visió, però també per mantenir la qualitat de la teva vida
o prevenir dificultats.
Es basa en el llibre “Mejore su visión”, de Martin Brofman. Una repassada molt més
intensa al tercer xakra, que és el que va lligat al sentit de la vista. Descobrir quins
aliments o quines coses del dia a dia li van bé o no li van bé als ulls, potenciar la
salut del fetge per mantenir també la dels ulls.
La importància de la connexió d’hemisferis, d’uns exercicis de Ioga ocular, altres
exercicis xinesos per estirar tendons o estimular l’ull, i sobretot la consciència de la
pròpia vida. Tres preguntes que em van fer pensar molt i em van fer canviar
algunes coses.
1/ M’estimo el que faig?
2/ M’estimo allà on estic?
3/ M’estimo amb qui estic?
Si no estem bé en algun d’aquests tres punts hem de
canviar o a la llarga el cos ens parlarà.
Els ulls, com qualsevol part del cos, necessiten que els mimem que els cuidem, això
és el que he fet des de llavors. Mentre feia el curs vaig decidir de deixar per sempre
més les ulleres progressives que portava feia 3 o 4 anys. Em molestaven, no hi
anava de gust, m’adonava que a mida que passava el temps la graduació
augmentava i que cada cop les necessitava més.
En el curs vaig descobrir el que de veritat no volia veure de lluny, o de fora meu. A
poc a poc hi anava veient també més clar dins meu. Han passat dos anys des
d’aquesta decisió i no me les he posat mai més. Cada dia que passa hi veig més bé
de lluny (de prop encara ho estic treballant, i m’he de posar les ulleres de llegir).
Els ulls de sempre han estat una part dèbil del meu cos, em picaven, se’m posaven
vermells, i me’ls sentia cansats. Com que ho necessitava vaig anar fent el que
havia après i amb el temps els ulls s’han enfortit. Han desaparegut les molèsties
que hi tenia. Quan deixo de fer els exercicis o porto uns dies massa atrafegada em
tornen els símptomes com abans. Són el meu baròmetre. Si un dia no hi veig tant
bé em paro i observo què he estat fent els darrers dies, quines situacions m’han
afectat o alterat, si he estat fent el que volia jo o el que volien els altres.
El que jo buscava en aquest curs és veure-hi millor per poder deixar les ulleres, i en
certa mesura ho he aconseguit, però el que de veritat he après és a “veure clar”
molts conceptes de la meva vida, que són els que fan que moltes vegades millori o
empitjori la meva visió.
Com que força de voluntat no me’n falta segueixo fent els exercicis i segueixo
intentant esbrinar perquè no hi veig bé de prop, tot i que abans les portava de tres
diòptries i ara he anat baixant fins a dues. Espero poder seguir amb el compte
enrere, i al mateix temps anar-me descobrint més cada dia. També aquest curs el
vaig fer amb la Tònia Cortadellas.
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18.6. FLORS DE BACH. TERÀPIA HARMONITZADORA

Feia anys que havia sentit i llegit de les meravelles de les flors de Bach, se’m
presentava l’ocasió de conèixer-les i d’estudiar-les.

FETS HISTÒRICS
Edward Bach va néixer a Anglaterra l’any 1886, va mostrar una gran sensibilitat
cap a tots els éssers vius i el seu sofriment, i a l’edat escolar va decidir que seria
metge.
Quan tenia 16 anys va treballar a la fàbrica del seu pare. Això el va ajudar a
comprendre més la naturalesa humana, i la por que la malaltia causava entre la
classe obrera. En aquella època posar-se malalt significava perdre el lloc de treball,
i a més haver de pagar uns honoraris mèdics molt alts. També Bach es va adonar
que la medicina de llavors només pal·liava i suprimia els símptomes, sense
alleugerir el veritable sofriment intern del malalt.
Va acabar els estudis de medicina l’any 1912. Dos anys més tard, obtenia el
diploma de Salut Pública.
En les llargues hores de guàrdia hospitalària, va fer una altra observació important:
el procés de curació sovint era més dolorós que la malaltia mateixa, i això va
enfortir en ell la convicció que la veritable curació havia de ser suau, sense dolor i
benigna.
L’any 1915 Bach tenia el seu consultori privat en el centre de Londres. Cada cop
estava més insatisfet amb els tractaments ortodoxos. Va començar a preocupar-se
per la malaltia crònica i, buscant nous camins, es va interessar en la Immunologia.
Va descobrir algunes vacunes que van tenir un gran èxit.
Més tard treballà a l’Hospital Homeopàtic de Londres, i allí constatà que els
postulats de Hahnemann, ja descoberts cent anys abans, coincideixen amb els
seus: la relació que hi ha entre la malaltia crònica i la toxèmia intestinal. Que la
veritable cura consisteix a curar el pacient i no la malaltia, i que un s’havia de guiar
pels símptomes mentals del pacient per indicar el tractament.

DESCOBRIMENT DELS REMEIS FLORALS
Va començar a investigar entre les plantes, se’n va anar a Gal·les, el seu país
d’origen i allí va trobar les tres primeres flors de les quals més tard sorgiria el
seu nou sistema mèdic.
L’any 1929 Bach tenia 43 anys. Respectat per al·lòpates i homeòpates, tenia un
laboratori on investigava; publicava els seus estudis en les millors revistes
científiques; i el seu consultori privat li donava molts beneficis. A finals d’any, però,
pren una dràstica decisió. Ho abandona tot i marxa a Gal·les, on fins l’any 1934
descobrirà els 38 remeis florals.
Pàg. 87 de 99

Com crear salut?

Amb el seu sistema els estats anímics negatius, que a la llarga provoquen la
malaltia, no es “combaten” com si fossin símptomes, sinó que són inundats de
vibracions energètiques harmòniques, i la persona torna al seu estat natural de
benestar.
L’any 1936, dos anys després d’haver acabat de descobrir el seu sistema curatiu, el
Dr. Bach mor mentre dormia.
Els remeis florals figuren entre els sistemes mèdics naturals reconeguts i
recomanats per l’Organització Mundial de la Salut.
La malaltia no és, doncs, una fatalitat, sinó que compleix la funció de ser un avís,
una bombeta roja d’alerta per a rectificar una actitud equivocada.

DEFECTES BÀSICS
Bach va descriure els 7 defectes bàsics o actituds negatives, que són els que
impedeixen l’harmonia en la comunicació entre ànima i personalitat, i que són els
que desencadenen els conflictes. La persistència d’aquests defectes precipita en el
cos físic el que anomenem malaltia.
Aquests defectes són:
1. Orgull
2. Crueltat
3. Odi
4. Egoisme
5. Ignorància
6. Inestabilitat. Indecisió. Debilitat
7. Cobdícia
Desenvolupar la virtut oposada és la manera de desfer aquest cercle viciós. Per
exemple, si la persona és molt egoista, i n’és conscient, i vol canviar, i es fa cada
cop més generosa, al cap d’un temps entendrà tant els beneficis que per ella
mateixa genera aquest nou estat, que a poc a poc ja deixarà naturalment de ser
egoista.

FASES DE LA SANACIÓ
La sanació segons Bach esdevé en 7 passos que es manifesten en aquest ordre:

Pau

Esperança

Alegria

Confiança

Seguretat

Saviesa

Amor

Les flors de Bach no actuen només a nivell mental o emocional, sinó que actuen
harmonitzant tots els nivells de la persona, fins al nivell corporal.
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Les flors de Bach actuen de manera semblant com ho fa l’homeopatia. Allò que un
rep en prendre el medicament no és una substància química, sinó una substància
energètica.

QUÈ ÉS LA TERAPIA FLORAL?
Es tracta de medicina vibracional, com un passeig pel bosc, un bany al riu o al mar,
prendre el sol una estona, una sessió de relaxació, de tai txi o de ioga, un bon
massatge...
Les essències florals estimulen les sensibilitats de l’ànima, i renoven la nostra
capacitat de rebre les forces vives de la naturalesa, qualitats que permeten a les
nostres ànimes de permeabilitzar-se en lloc d’endurir-se, desenvolupar visió en lloc
de miopia, ser creatives, i no quedar-se paralitzades, i ser vitals i no mecàniques.
La teràpia floral no és una mera combinació d’essències, sinó un treball a un nivell
profund de l’ànima, capaç de transformar i ajudar-nos a trobar respostes.
La teràpia floral és un art alquímic que no competeix ni se solapa amb res.
ESPECIFICACIONS:
•

Tots els éssers vius (persones, animals, plantes) poden beneficiar-se
d’aquest sistema curatiu.

•

No té contraindicacions. Es pot donar a nens, bebès, dones embarassades,
gent gran, convalescents...

•

No té efectes secundaris.

•

Compatibilitat amb qualsevol tractament. Es pot prendre juntament amb
antidepressius, tractaments convencionals per al càncer, homeopatia...

Amb les paraules del Dr. Bach:
“A través de la seva alta vibració, determinades
flors, arbustos i arbres silvestres d’un ordre
superior, tenen el poder d’augmentar les
nostres vibracions humanes i deixar expedits
els nostres canals als missatges del nostre Jo
espiritual, inundar la nostra personalitat amb
les virtuts que ens són necessàries i així netejar
els defectes ⎯de caràcter⎯ que causen els nostres mals. Com
la bona música o altres coses grandioses, capaces d’inspirarnos estan en condicions d’elevar la nostra personalitat i
acostar-nos més a la nostra ànima. D’aquesta manera ens
ofereixen pau i ens alliberen del nostre patiment. No curen
atacant directament a la malaltia, sinó envaint el nostre cos
amb les belles vibracions del nostre Jo Superior, davant la
presència de les quals, la malaltia es fon com la neu al sol”.
Sortosament per a nosaltres, aquests conceptes que ens semblen tan abstractes es
poden anar demostrant cada cop més fàcilment, per exemple, amb el descobriment
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de la càmera Kirlian (1940), que pot fotografiar l’energia de les coses i dels éssers
vius.

EXPERIÈNCIA PERSONAL
Vaig passar-ho molt bé fent aquest curs, que va durar més de tres mesos. Mentre
el fèiem hi havia companys que ja començaven a fer les seves fórmules. Jo no em
decidia, sempre m’ha fet respecte fer de metge. Un cop el vam acabar, a casa el
vaig repassar de nou i amb tot el que tenia, em vaig fer dos fitxers, un amb els
desequilibris i les malalties i els seus remeis florals, i més endavant, un altre de les
persones que amb l’ajuda de la professora havia començat a fer fórmules.
Sense adonar-me’n ni
buscar-ho m’anaven sortint
persones que em demanaven
que els en fes. D’això fa un
any i mig i encara no he
parat. Ha estat una
descoberta molt agradable i
benefactora per a mi i tots
els que he ajudat, que són
molts.

Una de les “curacions” més sorprenents va ser amb la mare. Persona molt activa i
energètica fins fa pocs anys. Després de la mort del pare, res li feia il·lusió, estava
apàtica trista, absent. El metge deia que era normal ja que estaven molt units.
Un bon dia llegint un llibre “Rejuvenece tu cerebro” arribo a un punt on parla de la
depressió i les persones grans. Tots els símptomes que descrivia eren els que la
mare patia: “Una depressió clínica”. Ho vaig veure clar.
Les flors de Bach precisament actuen amb molta eficàcia en tot tipus d’estats
depressius. Li vaig fer la fórmula adient i començà a prendre-la. És important que
es prengui, com a mínim, 4 vegades cada dia perquè guardi la memòria energètica.
Passats dos mesos la mare era una altra persona. No com havia estat abans, però
sí amb un canvi molt significatiu. Segueix prenent-les encara i als seus 83 anys no
para de fer coses en tot el dia. És fantàstic! També li van desaparèixer unes
quantes berrugues que tenia.
He donat flors de Bach sobretot a persones que estaven passant un moment delicat
de salut o de relació, i a totes les ha ajudat. Personalment m’han ajudat també no
cal dir-ho en molts àmbits.
La professora que ens va impartir el curs fou Clara Biosca, metgessa i una
entusiasta i enamorada de les flors de Bach, dels seus resultats, i una gran
terapeuta amb moltes vivències personals.
El proper curs que vaig fer va ser REIKI, la descoberta de la força curativa de
l’energia universal.
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18.7. REIKI
Mètode terapèutic natural per aprendre a activar i canalitzar la força vital curativa
de l’energia universal.Reiki és una tècnica molt antiga, i el seu redescobriment va
ser a través del Dr. Mikao Usui, al segle XIX.
L’univers és ple d’energia vital, només ens fa falta saber
com rebre aquesta energia en la quantitat que la
necessitem, no només per viure, sinó per tot el que ens faci
falta.
Definir el Reiki no és fàcil. Podríem dir que es tracta d’un
mètode que ens permet trobar l’harmonia amb tot el que
ens envolta, que és molt simple. Per alguns és un mètode de
curació; per altres, una de les moltes formes d’experimentar
un procés d’expansió interior i, per altres, pot ser també una
professió.
Quan una persona es posa malalta, se’n va al metge i pren les medecines que li
recepta, i amb això se suposa que millora. Això és el que fem normalment, la gent
creu que funciona així. En la medicina moderna hi ha moltes malalties cròniques i
degeneratives que no es poden curar definitivament, s’han de prendre medecines
tota la vida.
Alegria i salut és un dret natural que tots tenim des que hem nascut. Si no en
gaudim és que hi ha quelcom que no està bé en nosaltres. Quan hi ha un problema
busquem la solució, però amb la medicina moderna si els malalts no recuperen la
salut, llavors només els queden dues opcions:
•

Una, que els pacients s’acostumin a viure amb la malaltia, prenent
medecines, tot i els seus efectes secundaris.

•

Dues, que busquem un altre sistema de curar. Actualment comptem amb
molts i bons, el Reiki és un d’aquests sistemes. A través del Reiki els malalts
s’estan curant tant física com psíquicament i recuperen salut.

ACTUANT EN L’ARREL DELS PROBLEMES
A través del Reiki podem curar o millorar malalties com: Diabetis, Artritis, Artrosis,
Asma, tumors, desequilibris hormonals, estrès, insomni etc.
El Reiki és tan senzill que es fa difícil de creure. Pot semblar màgia o hipnosi. És
fantàstic que el mestre de Reiki amb un o dos dies prepari als seus alumnes, i que
aquests amb el tacte es puguin curar i puguin curar d’altres.
Però com que no ens creiem que tinguem tant poder, no l’utilitzem. Hem de creure,
ser conscients que podem utilitzar aquest poder. Aquest coneixement ens tornarà la
salut i la felicitat.
Reiki no ha estat atacat per la ciència científica, de fet, als Estats Units, Holanda i
Alemanya, es fan sessions de Reiki a pacients dels hospitals. El Reiki és una
alternativa per el món actual, per combatre la moderna malaltia de l’estrès. El Reiki
ajuda també a eliminar toxines de l’organisme.
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És evident que tota confiança en un mètode augmenta la seva eficàcia. Però només
ens cal controlar els resultats de Reiki en nens petits, animals, plantes, que
difícilment es deixarien suggestionar per la imposició de mans. A través de la
càmera Kirlian podríem veure la diferència entre abans i després d’una sessió de
Reiki.
Reiki actua sobretot en l’arrel dels problemes, i molt menys sobre les seves
manifestacions externes; serà doncs important fer tractaments complerts sempre
que sigui possible, abans d’intervenir sobre un símptoma. El símptoma pot ser
tractat en cas d’urgència, però quan sigui possible s’haurà de reequilibrar la situació
en el seu conjunt a través d’un cicle complert de tractament.
Perquè Reiki actuï és necessari que el pacient desitgi veritablement curar-se, sinó el
tractament serà quasi inútil.

ELS PRINCIPIS DEL REIKI
Aquests tractaments actuen sobre els set xakres . La concentració de Reiki sobre
els xakres fa que l’energia entri directament en el cos i circuli per ell.
Reiki es basa en uns principis. Els cinc principis de Reiki.
“Només per avui, no estiguis preocupat”
“Només per avui, no estiguis enfadat”
“Només per avui, honora als teus pares, mestres i
ancians”
“Només per avui, guanya’t la vida honestament”
“Només per avui, demostra gratitud i respecte per tots els
éssers vius”
Si poséssim en pràctica cada dia aquests cinc principis possiblement tindríem
menys problemes de salut.

EXPERIÈNCIA PERSONAL
Com tots els cursos que he fet, he practicat. De què serveix sinó fer-los? És molt
difícil dir amb exactitud quin curs o quina pràctica m’ha ajudat més de tots els que
he fet, crec que ha estat la suma de tots ells el que m’ha ajudat.
Aquest concretament m’ha fet sentir l’energia amb molta més intensitat. Quan faig
ioga o tai txi la noto molt més que abans, sóc més conscient que circula pel meu
cos. L’he fet servir també en alguna urgència i m’ha funcionat. Quan m’he fet el
tractament complert he notat la gran diferència de l’abans i el després. El fet de
dedicar-te una hora per la teva salut, concentrar-te en cada punt i respirar és una
gran teràpia, i si a més a més fem circular l’energia, està clar que ens en
beneficiem.
En aquesta ocasió la meva mestra ha estat la Immaculada Almazán, mestra de
Reiki compromesa i entusiasta, molt acollidora i expressiva. Es notava que estava
gaudint moltíssim transmetent-nos el seu saber i les seves vivències.
Un any abans havia fet a Barcelona el mateix curs però amb un hindú. Va ser molt
concret i esquemàtic, el curs va durar poc, no em va arribar com el que vaig fer
després. Potser jo no estava tan predisposada o esperava una altra cosa, no ho sé.
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Fins el moment actual l’últim curs que he fet és Kinesiologia.

18.8.KINESIOLOGIA
La kinesiologia ens ofereix unes eines fàcils d’aplicar que ens ajuden a activar tot el
nostre potencial energètic per obtenir un millor rendiment i una millor gestió.

QUÈ ÉS LA KINESIOLOGIA?
El terme kinesiologia prové en la seva arrel de les veus gregues
Kineesis, que significa moviment, i logos, tractat. Així doncs, la
tècnica de la kinesiologia tracta de les alteracions del
moviment.
Podem definir-la de forma més precisa com a la ciència que
estudia els desequilibris físics, energètics, bioquímics i psíquics
de l’organisme, en base a la informació obtinguda en sotmetre
els músculs a una sèrie de “tests”.

BASES DE LA KINESIOLOGIA:
La kinesiologia es basa en el fet que la medul·la espinal ⎯que amb el cervell forma
el sistema nerviós⎯ funciona com el lligam entre el cervell i la resta del cos.
Els músculs, en relació amb el sistema nerviós central, treballen sota el principi
“contracció-extensió (relaxació) i reaccionen als estímuls que provenen de
l’exterior, siguin d’ordre psíquic, químic o estructural. Durant molts anys aquest
mètode va ser utilitzat exclusivament per “testar” la funcionalitat i el to dels
músculs.
Dos estudis clínics, en els anys 30, ajudaran a complementar la kinesiologia actual.
El del Dr. Terence Bennet que descobreix que, certs punts sobre el cap, en ser
tocats, influeixen en el rec vascular o sanguini de diferents òrgans (reflexos
neurovasculars); i el del Dr. Frank Chapman, que descobreix uns punts, repartits
en tot el cos, que correspondran als reflexos neurolimfàtics.
En els anys 60, les investigacions del Dr. J. Goodhesrt i el seu equip, donaran un gir
total al concepte de la kinesiologia en observar que:
•

tot múscul té una resposta dèbil
quan el sistema que ha
d’alimentar-lo ⎯nerviós, sanguini,
limfàtic o energètic⎯ es troba
bloquejat o sotmès a estrès”

•

establir la correspondència entre
grups musculars i òrgans o parts
específiques del nostre cos,
demostrant així que certs músculs
s’afebleixen quan les funcions de
certs òrgans es desequilibren.
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Els músculs, doncs, són un mitjà senzill i eficaç de donar-nos una retroinformació
sobre el nostre estat físic, psíquic, energètic i bioquímic. El Dr. Goodheart denomina
aquesta nova fórmula com a “Kinesiologia aplicada” i l’impacte d’aquest treball, en
aquell moment, va fer que fos presentat per al premi Nobel.
A principis dels anys 70 es va fundar a EEUU l’“Internacional College of Applied
Kinesiology”. A la dècada dels 80 la kinesiologia arriba al nord d’Europa, començant
per Alemanya i Bèlgica, i és una mica més tard que fa la seva introducció a
Espanya.

COM ENS POT AJUDAR LA KINESIOLOGIA EN EL DIA A DIA:
La funció del cervell és tridimensional, com un holograma, amb les seves parts
interrelacionades entre elles, com un tot.
El cervell el podem dividir en hemisferi dret i hemisferi esquerre, en lòbul anterior o
frontal i lòbul posterior o occipital (davant-darrere) i còrtex cerebral i sistema límbic
(dalt-baix). Les dues parts més diferenciades són l’hemisferi dret i l’hemisferi
esquerre. Entre tots dos hi ha el cos callós, un feix de fibres nervioses que relliguen
els dos hemisferis del cervell per formar la totalitat de la persona, i que funciona
com un pont. Cada una d’aquestes parts té la seva funció.

CERVELL DRET YIN

CERVELL ESQUERRE YANG

Principi femení
Intuïció
Creació inspirada
Tendresa
Deixar anar
Deixar fluir
Rebre
Emoció
Cantar
Ritme
Síntesi
Imaginació
Visió global
Sentiment de “justícia”
Canvi
Reconèixer les paraules
Artista
Orientació en l’espai
Passiu
Actua per instint
Impulsiu
Indisciplinat
Dansa
Flexible
Moviment
Relaxat
No té por
Aprenentatge visual
Emocions, sensacions
Il·limitat
Acceptació

Principi masculí
Raó
Creació raonada
Força
Control, tenacitat
Esforç, força de voluntat
Donar
Intel·lecte
Parlar
Comptar
Anàlisi
Lògica
Concret
Sentiment “d’eficàcia”
Rutina, conservador
Lectura
Científic
Referència en el temps
Actiu
Actua després de la reflexió
Ordenat
Metòdic
Rigidesa
Rígid
Estàtic
Contracció
Capta la por
Aprenentatge auditiu
Aprenentatge a través del tacte
Posa límits
Crític, jutja (bé/malament)
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CÒRTEX CEREBRAL
(part alta del cervell)

SISTEMA LÍMBIC
(part baixa del cervell)

Regió més evolucionada del cervell

Cervell més primitiu

Centre racional: l’intel·lecte, raonament és
d’on sorgeixen les idees principals

Regularitza les funcions instintives i emotives

CERVELL ANTERIOR

CERVELL POSTERIOR

CAT
(Àrea del pensament associatiu
conscient)

CIA
(Àrea d’integració comuna)
Sistema
de
creences,
acumulades del passat

Parlar

experiències

Decidir
Pensar
Associar

Rep les impressions a través dels
sentits: oïda, vista, tacte, gust i olfacte

Inventar
Canviar
•

Consciència del Temps Present

•

Consciència del passat

•

Memòria a curt termini

•

Memòria a llarg termini

•

No hi ha emocions

•

Sentiments i sensacions

•

Àrea de l’ aprenentatge, la
creativitat

•

Àrea de supervivència física i
emocional

Per tenir tots els recursos al nostre abast i donar una resposta adequada a cada
situació totes aquestes parts del cervell s’han de poder comunicar amb fluïdesa i
funcionar d’una manera sincronitzada, sinó tendirem a desenvolupar-nos amb un o
altre hemisferi i, en conseqüència, ens veurem limitats en els nostres actes.
Quan entrem en estrès: la zona del cos callós formada per menys cèl·lules
nervioses o neurones, es bloqueja fàcilment i una gran part d’aquestes connexions
nervioses no funcionen com deurien donant com a resultat un deficient o nul
intercanvi entre els hemisferis dret i esquerre i aleshores és més difícil o impossible
d’utilitzar el cervell en la seva totalitat. De la mateixa manera la informació ha de
ser capaç de creuar amb facilitat les línies mitges del cervell i passar del davant al
darrere i de dalt a baix amb fluïdesa.
Sempre que augmenta el nivell d’estrès disminuirà la coordinació i la cooperació
entre els dos hemisferis i per corregir aquesta situació recorrem a mètodes que fan
millorar el funcionament físic del cervell.
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RECONNEXIÓ GENERAL:
Per dreta – esquerra: en general, sota estrès, el cervell esquerre agafa el control i
les parts conscients i analítiques dominen i bloquegen les funcions de l’altre
hemisferi. Llavors tindrem tendència a fer molt esforç a nivell mental a tallar la
comunicació entre el cervell i el cos, ens tornem incapaços de pensar i actuar al
mateix temps (reacció suprarracional a l’estrès): pensem i no reaccionem, no hi ha
prou energia física.
Si és el cervell dret el que agafa el comandament, les parts inconscients dominen i
bloquegen la participació de l’hemisferi analític, del pensament conscient, aleshores
la persona perd la capacitat de discernir, de jutjar i d’escollir.
El comportament es torna mecànic, mal
ajustat. La persona sent el conflicte en el seu
interior però és incapaç d’articular i de
resoldre. Un exemple el tenim quan un nen
que molesta a classe i que no sap explicar la
raó de la seva actitud.
La persona reacciona sense pensar (reacció
irracional a l’estrès): hi ha massa energia
física i un bloqueig del pensament analític.
Per fer aquesta reconnexió es fan una sèrie d’exercicis de kinesiologia que no
exposo aquí perquè per entendre’ls s’han d’haver practicat primer.
Per davant – darrere: en el lòbul posterior esquerre s’hi troba l’ACI (Àrea Comú
d’Integració), zona que rep totes les informacions de tots els sentits.
Aquí es memoritza tota l’experiència del passat i s’associa a la sensació del moment
present. Sota l’estrès l’ACI pren el control i reacciona com sempre, basant-se en els
antics esquemes i ens priva de qualsevol canvi que podria modificar el nostre
sistema de creences. La prioritat de l’ACI és la supervivència, tot el que ens permet
evitar el sofriment, la por, el dolor, per això considera qualsevol canvi com un mal a
evitar encara que aquest canvi ens sigui beneficiós.
Si hi ha un curtcircuit no podem utilitzar les dades emmagatzemades en el cervell
posterior i, per exemple, no podem transformar en llenguatge verbal el que hem
llegit, ja que aquesta funció depèn del cervell anterior.
Per reconnectar faríem uns altres exercicis de kinesiologia. Els exercicis d’aquests
dos grups són els que he estat fent dos anys enrere i que m’han ajudat a
reconnectar-me.
Medito sovint visualitzant els dos hemisferis totalment connectats amb infinitat de
petits filaments nerviosos, que es passen la informació sense cap problema.
Després de fer els exercicis de connexió d’hemisferis em sento molt bé, més
complerta i equilibrada.
Amb sinceritat, aquest treball, la tesina, estic completament segura que m’hagués
estat impossible de fer-la amb la fluïdesa i satisfacció que l’he fet, gaudint en lloc
de tensar-me i esgotar-me com m’hagués passat abans.
Pàg. 96 de 99

Conclusió

19. CONCLUSIÓ
La conclusió a la que he arribat després de tot el que he aprés i experimentat és
que en certa mesura cadascú crea la vida que vol tenir. Que som una unitat i amb
aquesta premissa em d’actuar en la vida. Que la salut és la nostra responsabilitat i
que quan ho descobreixes t’adones que no és pas tan complicat fer de metge d’un
mateix, que només ens cal parar i escoltar el cos, observar la nostra vida i canviar
si creiem que hi ha quelcom que canviar.
Espero i desitjo seguir formant-me per descobrir sobretot més coses de mi mateixa
i poder arribar al meu “Jo intern”, com sempre amb molta il·lusió i entusiasme.
A mesura que he anat aprenent em sento més complerta, més autèntica, més
transparent. Quan més em conec i m’entenc, més a prop estic de la “salut”. Així ho
sento.
Sé que quan estic en pau amb mi mateixa, comprenc molt més els altres, amb això
l’energia flueix sense traves per tot el meu cos. Sé que el meu cos reflecteix el que
li passa per dins, procuro escoltar-lo, cuidar-lo, i quan apareix algun problema
busco en el meu interior la causa.
Com diu en la meditació del cinquè xakra:

T’obres a rebre, t’omples i t’obres per donar
i així deixes lloc per rebre encara més
i per poder donar més i més.
És així com funciona l’economia de l’esperit,
l’economia de l’univers.
Això és el que estic fent en el meu centre:
transmetre tot el que he après.
Em sento molt feliç fent-t’ho.
Tots desitgem que la vida i els altres canviïn.
Però res canviarà en el nostre món
fins que no estiguem disposats
a fer canvis en nosaltres mateixos.
Moltes vegades ens aferrem amb força a hàbits i creences
que ja no ens serveixen de manera positiva
Em disposo a deixar marxar les velles creences negatives.
Només són pensaments que em destorben.
Els meus nous pensaments són positius i satisfactoris.
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Conclusió

Per mi actualment com molt bé diu Carmen Martín Gaite viure és…

Però a què li diuen viure?
“Per mi viure és no tenir pressa, contemplar les coses,
posar atenció a les afliccions alienes, sentir curiositat i
compasió, no dir mentires, compartir amb els vius un
vas de vi o un tros de pa, enracordar-se amb orgull de
la lliçò dels morts, no permetre que ens humiliïn o ens
enganyin, no respondre que si ni que no sense haver
contat fins a cent com feia el Pato Donald... Viure és
saber estar sol per aprendre a estar en companyia, i
viure és explicar-se i plorar... i viure i riure”.

"En la vida, el primer i l’últim mestre és el
viure mateix, amb riscos i sense reserves".
Franz Werfel (1890-1945)
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