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El Qigong i l’osteoporosi

L’osteoporosi és una malaltia en la que la densitat
dels ossos va disminuint
progressivament. Amb el
pas del temps els ossos
estan cada vegada més dèbils i són propensos a patir
fractures.
Aquesta malaltia afecta
tant a homes com a dones,
encara que això si, en diferent mesura. El tant per
cent de dones afectades és
considerablement major
al dels homes. A les dones
se’ls accelera la pèrdua de
massa òssia quan els arriba

la menopausia, moment
en que els ovaris deixen de
produir estrògens, hormona
que protegeix contra aquesta pèrdua. Als homes és la
disminució de la testosterona la que la provoca.
Abans de fer-se evident
l’existència de l’osteoporosi,
la persona que la pateix pot
començar a tenir una inexplicable debilitat generalitzada, així com dolor en les
articulacions dels genolls,
la cintura i en la part baixa
de l’esquena. En una fase
més avançada, es té una

probabilitat elevada de
patir una fractura sobtada,
moment en que la persona
afectada es fa conscient de
la malaltia.
La medicina occidental
recomana, com a prevenció, tenir una dieta rica en
calci, magnesi i vitamina D,
i insisteix en que es realitzi
de forma habitual algun
tipus d’exercici que sigui
suau. Igualment aﬁrma que
un model de vida sedentari
afecta a l’avançamant de la
malaltia. És aquí on entra
en joc el Qigong, l’eina de la
Medicina Tradiconal Xinesa
que s’encarrega de la salut
mitjançant exercicis.
Segons la Medicina Tradicional Xinesa, l’energia o
Qi dels ronyons és la responsable de que els ossos
tinguin una bona salut. En
el moment en que per algun
motiu el Qi és deﬁcient, les
seves funcions es veuen
afectades. Un altre dels
factors que contempla la
Medicina Tradicional Xinesa com a causa importat
de la osteoporosi, és la
falta d’harmonia entre les
funcions de la melsa i l’estómac.
El Qigong es composa
d’exercicis que es realitzen
de manera suau, que es coordinen amb una respiració
diafragmàtica i que necessiten d’una ment atenta a les

sensacions que transmet
el cos en cada moment.
El Qigong, a més dels evidents beneﬁcis que aporta
enfortint el cos tant a nivell
muscular com articular,
és capaç de tornar l’harmonia energètica allà on
s’ha perdut. Amb els seus
moviments harmoniosos,
estimula la producció de Qi
i la seva circulació pel cos,
a través dels meridians o
canals energètics que l’atravessen.
Les males postures provoquen que tant les articulacions com els ossos
pateixin més del que seria
normal, degut a l’excés de
tensió. Això per a una persona afectada d’osteoporosi

és de gran importància. En
la pràctica del Qigong, el
practicant aprèn a treballar
postures en les que el cos
es troba ben equilibrat,
controlant en tot moment
el seu centre de gravetat.
Així s’evita la sobrecàrrega
a les articulacions.
L’estrés és un altre factor que agreuja l’osteoporosi. Quan es viu una situació
d’estrés, el més efectiu per
tornar a un estat de tranquiŀlitzat és saber controlar
la respiració. La respiració
diafragmàtica, que és la
que es realitza mentre es
practica Qigong, no només
afavoreix la relaxació, sinó
que aconsegueix que el
diafragma realitzi un mas-
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satge als òrgans allotjats al
ventre, cosa que millora el
seu funcionament.
Existeixen estudis que
han demostrat que la pràctica del Qigong ajuda a mantenir la salut física, mental
i emocional, amb notables
efectes sobre l’equilibri, la
densitat òssia i el control
de l’estrés.
Al Qigong es pot trobar
tots els ingredients necessaris per prevenir, aturar
i, segons alguns autors,
revertir l’osteoporosi.
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