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Kevala Kumbhaka és el nom sànscrit per 
denominar l'estat sense alè. 

 Exactament vol dir: “completament sense alè”.
És el veritable Pranayama (domini de la força de 
vida) que ha transcendit la necessitat d'inhalar i 

exhalar.

Amb el Kevala Kriya Ioga dilatarem la respiració 
al seu màxim exponent perquè encengui 

l'altar del Cor amb el Foc Diví. 

Llavors entrarem en l'estat sense alè, 
on es transcendeix la respiració pulmonar deixant 

lloc a la respiració cel·lular, 
a la presència i expansió del Cor.

Gràcies als Mestres per la seva companyia, 
per la seva guia i pel seu treball fidel

al Pare Celestial: 

Al Mestre Beinsa Douno, Shiva-Goraksha-Babaji, 
Omraam Mikhaël Aïvanhov, Lahiri Mahasaya, 

Sri Yukteswar i Paramahamsa Yogananda.
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L'ART I LA CIÈNCIA DEL KRIYA IOGA

Kevala Kriya  
L'Acció per unir-se a l'Esperit 

El Kriya Ioga és l'art i la ciència ancestral de l'au-
torealització, comprovada i demostrada al llarg dels 
mil·lennis pels grans savis i mestres arreu del món. 
És el procés de convertir la respiració en força de 
vida, transformant el cos en llum. 
És el camí subjacent a totes les creences i religions 
per arribar a l'estat de “Ioga”: la Unió i l'harmonia 
amb tota la Vida.
Amb la respiració Kriya, la consciència que es troba 
en el cos físic i s'identifica amb els sentits, és transfe-
rida a la columna vertebral i al cervell i transformada 
en Super-consciència.

Es tracta d'un conjunt d'eines o tècniques que po-
den combinar-se de diferents maneres per realitzar 
“la cerimònia del foc sagrat del iogui”; on s'ofereix 
l'alè ascendent i descendent per equalitzar els dos 
corrents i obrir el sushumna (el canal central de la 
columna vertebral), entrant en l'estat d'expansió 
anomenat “Kevala Kumbhaka”.

Amb el nom de “Kriya Ioga” o “kriyes” es coneixen 
molts sistemes i tècniques de Ioga. El Kriya Ioga que 
introduirem aquí és el Ioga ancestral de la respiració
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espinal. A l’Avadhuta Gita se l’anomena “Kevala Kri-
ya”:

“Amb la pràctica i la realització del Kevala Kriya, 
només resta l'Espai Suprem, la Substància Suprema, 

el Cel Suprem de Brahman (L'Esperit Absolut)”.

El Kevala Kriya Ioga és “l’acció per unir-se a l’Espe-
rit”. És una iniciació a la Consciència Divina, la unió 
de l’Ànima individual amb l’Esperit Universal. 

Per tant, entrarem en el vertader procés del Ioga 
vivint l’expansió d’amor, joia i pau, a més a més d’ob-
tenir beneficis físics i una millora general de la salut.

Amb la pràctica:

- Es frena l’envelliment del cos, rejovenint la sang i 
les cèl·lules amb la força de vida que es destil·la de la 
respiració transferida a la columna i al cervell.
- S’agilitza enormement l’evolució del cos, la ment i 
l’ànima.
- S’incrementa la força receptiva de la columna 
vertebral, el cervell i la ment, obrint la percepció 
interior.
- Es desenvolupa la intuïció sense esforç i augmenta 
la inspiració per realitzar treballs artístics o cientí-
fics. 
- Connectarem amb la nostra Essència Crística i 
amb els grans Mestres de la Humanitat.

Quan entrem en l’estat de la Consciència Pura, 
reconeixem l’ésser etern que som. El cos físic i la 

personalitat són el maniquí i el jugador que reco-
breixen amb nombroses capes la nostra essència 
divina.

Amb el despertar del nostre potencial infinit, l'Es-
perit Diví recobrirà el cos físic i la personalitat per 
fer-los un instrument del seu amor immesurable.

Origen i bases del Kriya Ioga 
Una Ciència arrelada al Cel

El Kevala Kriya Ioga que introduirem és el conjunt 
de tècniques entregades per Mahavatar Babaji a Sh-
yama Charan Lahiri Mahasaya. Gràcies a l’esforç re-
cent de diversos autors, les seves tècniques originals 
han estat alliberades i compartides al gran públic.

En Lahiri Mahasaya va néixer el 30 de setembre de 
1828 a la província de Bengala, Índia. Des de petit ja 
havia mostrat unes aptituds extraordinàries per a la 
meditació i la introspecció.
Després de la seva educació formal va trobar feina de 
comptable i es va casar amb Srimati Kashi Moni, amb 
la que va tenir dos fills i tres filles. Va establir la seva 
residència familiar a la ciutat de Varanasi (Benarés) 
i així va viure durant els 40 primers anys de la seva 
vida.
L’any 1868 va rebre un comunicat de la feina on li 
anunciaven el seu trasllat a Ranikhet, prop de l’Hi-
malaia. Va ser durant aquesta estada quan es va re-
trobar amb el seu Mestre, Mahavatar Babaji. 
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Eren vells coneguts d'anteriors encarnacions ja que 
Lahiri Mahasaya era la mateixa ànima que va habitar 
en el famós poeta Kabir i el rei Bhartari Nath. 
Babaji ràpidament va despertar la memòria del seu 
deixeble i li va transmetre les instruccions per reviu-
re al gran públic la ciència ancestral del Kriya Ioga.
Aquesta vegada l'èmfasi es va posar en simplificar 
la pràctica per fer-la més accessible a la societat de 
l'època moderna, sense perdre la seva autenticitat. 
D'aquesta manera s'oferia el “Camí Llampegant” del 
Kevala Kriya a gran escala per a tothom, sense cap 
discriminació de gènere, casta, religió, estat civil...

De retorn a Varanasi, va continuar amb la seva fei-
na i les ocupacions familiars al mateix temps que im-
partia l’ensenyament del Kriya Ioga. Humilment als 
baixos de casa seva, rebia a totes les ànimes obertes, 
iniciava als que li eren enviats pel cel i feia comenta-
ris extraordinaris dels antics textos sagrats de l’Índia 
com ara el Bhagavad Gita.
En poc temps va arribar al cim del Kevala Kriya i es 
va convertir en un Mestre Crístic que va elevar en es-
perit un gran nombre de deixebles. Des del silenci, 
la discreció i la petitesa més gran, l’onada del Kriya 
Ioga va tornar a recórrer tot el planeta.  
Entre alguns dels seus deixebles remarcables hi ha-
via Sri Yukteswar, que més tard va ser el mestre del 
conegut escriptor d’“Autobiografia d’un Iogui”, Para-
mahamsa Yogananda, un dels pioners en ensenyar el 
Kriya Ioga al continent americà.

Les tècniques entregades a Lahiri Mahasaya no 
eren noves, com hem vist ell ja les coneixia d’an-
teriors encarnacions. Estem parlant d’una ciència 
practicada des de fa molts mil·lennis que ha passat 
per moments d’oblit i moments de recuperació. Les 
bases del Kriya Ioga les podem trobar en textos an-
tics com el Goraksha Shataka, escrit pel mateix Baba-
ji, o el Hatha Ioga Pradipika, compilat per Svatmara-
ma Iogui sota la direcció del Mahavatar. 

Única foto existent d’en Shyama Charan Lahiri Mahasaya
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La figura de Babaji ha estat envoltada per una gran 
aura de misteri. Ell és conegut antigament amb el 
nom de Shiva-Goraksha-Babaji, la Llum més enllà de 
la Llum, la presència mateixa del Senyor Shiva. És un 
gran Ésser que escapa a la nostra comprensió i que es 
troba al nivell de l'Ancià dels Dies, als límits entre la 
manifestació i l'Absolut. Els Ancians dels Dies guien 
l'evolució de galàxies senceres i sistemes solars. El 
gran sacrifici d'aquests éssers permet el desenvolu-
pament de planetes com el nostre. No ha nascut mai 
de pare i mare; va crear-se un vehicle físic amb el 
qual pot aparèixer en la nostra realitat per ajudar a 
les ànimes a avançar en el camí de la Llum i per guiar 
als grans mestres de la humanitat per tal que puguin 
dur a terme el seu treball.

És el mateix Babaji que va anar a trobar-se amb en 
Lahiri Mahasaya, Sri Yukteswar i Omraam Mikhaël 
Aïvanhov. Per tant, no l'hem de confondre amb altres 
sants o ioguis que porten aquest nom però que han 
nascut de mare o han passat per la mort del cos físic.

Ara veurem de manera resumida els 3 principis 
que guien la pràctica del Kevala Kriya i els 8 passos 
del Ioga que desemboquen en l’estat de samadhi o 
unió amb la Divinitat.

Els 3 principis del Kriya Ioga:

- Auto-disciplina, simplicitat i austeritat: 
Relaxar els desitjos del cos perquè la ment i l’Esperit 
no es trobin atrapats per ells. Trencar els hàbits au-
tomàtics perquè el cos respongui a la voluntat de la 
consciencia. 

- Estudi auto-dirigit: 
Afinar i purificar la ment per ser cada vegada més 
receptius a la consciència interior. 

- Auto-oferiment a l’Esperit Diví: 
Acceptar i realitzar la Voluntat de Déu. L’ambició, el 
ressentiment o el descontentament impedeixen a la 
calma penetrar el nostre cor. Implica l’acceptació de 
les circumstàncies que la vida ens ofereix per no re-
sistir-nos i poder entrar en la pau emocional i men-
tal, la base per practicar amb èxit.

Dibuix de Mahavatar Babaji 
sota la guia de Paramahamsa Yogananda.
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Els 8 passos del Ioga van ser transmesos per Pa-
tanjali, antic savi i Mestre de Ioga de l'Índia, en el seu 
llibre “Ioga Sutras”:

1. Yama: disciplina social
Són els comportaments que ens perjudiquen i convé 
evitar com la violència, la cobdícia, l'orgull, la cobe-
jança... 

2. Niyama: disciplina individual
Són les virtuts que ens afavoreixen i convé practicar 
com la puresa, la gratitud, l’amor desinteressat, la 
humilitat... 

3. Asana: postura
Es refereix a mantenir la bona postura de meditació.

4. Pranayama: regulació de l’energia subtil
El domini de la força vital per mitjà de la respiració.
 
5. Pratyahara: interiorització de la ment
L'observació i l'estat transcendent dels sentits.
 
6. Dharana: direcció de la ment
La concentració de l'atenció sobre parts del cos, els 
segells o el sushumna.

7. Dhyana: atenció a la realitat divina interior
L'estat d’atenció i meditació sense objecte. 

8. Samadhi: absorció total
L'estat de Super-consciència i de fusió amb l'Ànima 
i l'Esperit. 

Arribats al pas final, hi ha diversos nivells de sa-
madhi que podem simplificar en 3 tipus: 

- El primer s’anomena Savikalpa i correspon a l’en-
trada momentània en l’estat de samadhi. És un estat 
temporal on molt sovint hi arribem inconscient-
ment i on l'observador encara és present.
- Nirvikalpa samadhi és quan estabilitzem l'estat 
de fusió amb l'Esperit i l'observador es dissol en la 
Llum. 
- Sahaja és el samadhi en el que ens mantenim en 
l'estat de Nirvikalpa tant actuant en el món com en 
els moments de recolliment interior. Aquesta és la 
vertadera realització de l'estat natural de la cons-
ciència. 

La Força Kundalini 
La Força creativa i destructiva de l’Univers

Kundalini és la força electromagnètica que vol dir 
“espiral enroscada”; 

prové de l’arrel “kunda” que vol dir “pou de foc”.

La força kundalini que dorm a la base de la colum-
na vertebral és “la força forta de totes les forces”. Un 
cop elevada s’aconsegueix encendre la columna ver-
tebral per dur a terme un immens treball màgic i es-
piritual.

Ara bé, un cop despertada, es pot dirigir amunt o 
avall. Si es dirigeix cap amunt es produeix un gran 
desenvolupament espiritual. Si es dirigeix cap a baix, 
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produeix desordres físics i psíquics importants. El 
qui no és mestre d’ell mateix i eleva parcialment la 
força kundalini, pot trobar-se atrapat en passions se-
xuals desenfrenades i una voluntat de domini que el 
fa oposar-se al món sencer.

Abans de començar aquest camí és important pu-
rificar el cos físic, emocional i mental amb una bona 
alimentació, uns bons sentiments, pensaments purs 
i una acció justa i honesta.
Ens hem d'unir humilment al principi Diví, acceptar 
la seva voluntat, abans de començar qualsevol pràc-
tica espiritual. Si no ho fem així, cada Ioga o tècnica 
que realitzem sense humilitat, bondat i puresa, pot 
provocar conseqüències desfavorables. 

Per això s'aconsella treballar amb la puresa i la 
humilitat abans de voler elevar la kundalini, ja que 
aquesta força, la més potent de totes, tan pot cons-
truir com destruir. 
La ciència tàntrica ensenya que la força kundalini 
dorm sota 7 somnis i que s'ha de despertar 7 vega-
des, ja que està envoltada de 7 capes de matèria cada 
cop més subtils. 

Els 7 segells, els nusos i els punts del cap  
Els Circuits interns de la Llum

Els segells, xacres o rodes, són els 7 esglaons re-
partits al llarg de la columna vertebral. L’arrel dels 
segells es troba al mig de la columna i els cons estan 
orientats un mirant cap endavant i l’altre mirant cap 

enrere. Són els responsables de fer arribar l’energia 
a les diferents zones del cos, defineixen el nostre es-
tat psicològic i determinen les funcions de tots els 
òrgans. Si un segell està tancat o massa obert, crearà 
desequilibris i afectarà la salut del cos físic, del cos 
emocional i del cos mental.
Aquí veiem la localització dels 7 segells. Recordem 
que amb la respiració Kriya treballarem a l'arrel de 
cada segell, a l'interior de la columna, per obrir-lo i 
alliberar-lo. Anem a veure quins aspectes es mani-
festen en cadascun d'ells i quines inclinacions poden 
impedir la seva obertura.  

1r segell

2n segell

3r segell

4t segell

5è segell

6è segell

7è segell
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1r segell – Muladhara – Terra - glàndules sexuals 
És el suport, la base de la columna, el centre de l’ac-
ció i la voluntat que ens fa estar presents en el cos 
físic. Representa l’anhel de seguretat i l’ambició ma-
terial en general com el treball, la família, el menjar, 
etc. Es bloqueja a causa de la por a materialitzar-se 
totalment per la repressió o la culpa. El seu tanca-
ment dificulta la desconnexió dels pensaments ordi-
naris, provoca una falta de claredat mental i carència 
de sensibilitat envers un mateix i els altres. A més 
a més, al tancar-se ens impedeix sentir-nos a gust i 
arrelats allà on estiguem. 

2n segell – Svadhisthana – Aigua - glàndules supra-
renals 
És el fonament de l’ego i el generador de l’energia 
vital. La por a ser i a expressar-se l’encadena. Amaga 
el poder de l’inconscient, és la base de la creativitat 
i la capacitat psicològica de vèncer la mort. Si està 
tancat patirem ansietat i problemes amb la sexuali-
tat, negarem el plaer i sentirem rebuig i vergonya en 
les relacions. És el centre del desig material, psíquic 
i espiritual. Quan està obert dissolem l’aferrament a 
les tendències passionals.

3r segell – Manipura – Foc – pàncrees 
És l’acumulador de prana i la base del subconscient. 
Divideix el cos entre la zona visceral del ventre i la 
zona aèria del pit. Junt amb el plexe solar és l’enca-
rregat de gestionar el sistema limfàtic, del que de-
penen la majoria de funcions del cos. Aquí s’hi troba 
l’ego o la personalitat i, quan està tancat, tendim a 

l’acumulació material, l’orgull, l’addicció, l’agitació, 
l’ànsia de control, la còlera i a tot tipus de violència. 
Quan està obert ens alliberem de les malalties, do-
minem el foc vital i ens aproximem a la zona aèria 
d’amor i saviesa. 

4t segell – Anahata – Aire – glàndula tim 
És el centre de l'ànima, l'amor i el sentiment. Permet 
aixecar el vol i convertir les emocions negatives en 
Amor Diví. El quart segell és el cor energètic que pro-
porciona la base pel despertar del Cor del Crist. És el 
centre de la interiorització, la inspiració i l'harmo-
nia. Quan està tancat experimentem el dubte entre 
compromís o ruptura i el superficial “m'agrada o no 
m'agrada”; ens pot portar a la indefensió, la gandule-
ria, l'excés de son, l'odi, l'enveja o la crueltat. Si està 
obert, l'ànima s'omple d'Alegria, Amor, Joia i satisfac-
ció interna que són els trampolins cap als plans més 
elevats. 

5è segell – Vishuddha – Èter – tiroides i paratiroides 
És el segell purificador que converteix el verí en mel 
i ens identifica amb la Divinitat que som. En ell es 
troben molts punts de passatge i reversions de la 
consciència efímera cap a l’Esperit. Dirigeix l’exte-
riorització de l’energia vital i estabilitza els ossos 
de l’esquelet. Quan està tancat obstrueix l’expressió 
oral i la manifestació de la pròpia veritat, conduint 
a sentiments de tristesa o falta de realització. Obert 
ens ofereix les capacitat creatives i de comunicació 
més elevades i ens obre el camí cap a l’alliberació de 
l’ànima.
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6è segell – Ajna – el verb, la paraula creadora “AUM” – 
glàndula pituïtària 
El 3r ull o ull espiritual. Significa “centre de control” i 
també està relacionat amb la hipòfisi i el bulb raqui-
di. És el centre mental de la intel·ligència pura, l’ull 
del coneixement transcendent. És el segell on es po-
den desenvolupar certes habilitats espirituals com la 
intuïció, la visió de l'aura i altres capacitats. Quan es 
tanca condueix a jutjar als altres, a la manipulació, 
al control mental i a mantenir punts de vista duals. 
Obert ens permet observar la realitat de manera 
Unitària amb gran claredat i formar el prisma que 
crea l'Ull Únic. És el centre on podem obrir el Portal 
Estel·lar, seguint el camí fins a la corona per rebre la 
Llum de l'Esperit Sant.

7è segell – Sahasrara – el buit silenciós – glàndula pi-
neal 
El setè és el segell que resumeix i transcendeix els sis 
anteriors; és el centre de la Corona de 12 Pètals i el 
punt on enfocarem l’energia en la respiració princi-
pal del Kevala Kriya. Quan s’obre es produeix la il·lu-
minació de l’Ànima en la Llum Daurada i Blanca. És la 
porta per a les energies celestials que arriben des de 
les dimensions superiors. Tots els segells es troben i 
es resumeixen en el setè on experimentem el goig i 
el buit silenciós.

Aquests són els set esglaons del canal central o sus-
humna que es troben a la columna vertebral. L’ener-
gia ascendent de la força kundalini, que descansa a la 
base del primer segell o que s’entreté entre el segon

i el tercer, serà elevada i perforarà tots els xacres fins 
a sortir pel setè segell a sobre del cap. A la vegada, 
l’energia descendent de l’Esperit Sant que penetra 
des de la corona, anirà baixant i preparant el canal 
central per la trobada de les dues energies en el 
plexe solar i el centre cardíac. 

En el cos energètic hi ha 3 canals subtils principals 
que regulen tota la resta de circuits. Es tracta del sus-
humna o canal central i els dos subcanals principals: 
ida i pingala. Els dos subcanals estan lligats al primer 
segell muladhara i pugen serpentejant fins al nas, 
creuant-se a l'alçada del plexe solar i el tim.
La clàssica figura farmacèutica del caduceu amb les 
dues serps correspon exactament al sushumna, a ida 
i pingala. Aquesta era la vertadera medecina abans 
de que comencéssim a empatxar-nos de pastilles! 

Ida és el canal fresc i lunar. Comença el seu reco-
rregut a l'esquerre del muladhara i acaba al nariu 
esquerre. Pingala és el canal calent i solar, arrenca a 
la dreta del primer segell i acaba al nariu dret. Quan 
arriben al cervell els dos corrents s'inverteixen; 
d'aquesta manera la part dreta del cos i l'hemisferi 
esquerre del cervell corresponen a la polaritat mas-
culina (solar-pingala), i la part esquerra del cos i 
l'hemisferi dret a la polaritat femenina (lunar-ida).
Un dels objectius de la respiració Kriya és evitar la 
polarització exclusiva de l'energia per un dels dos 
canals i fer pujar ida i pingala per l'interior del sus-
humna. Es tracta de fer entrar les dues subcorrents 
principals en el canal central. 
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Els nusos són punts al llarg del sushumna que fre-
nen el passatge natural del prana. Cada segell juga el 
seu estira i arronsa fins que és perforat i deixa pu-
jar l’energia, però hi ha quatre nusos més difícils de 
superar que es troben al primer, tercer, quart i sisè 
xacres. 

Aquí veiem el recorregut d’ida i pingala així com 
els quatre nusos o fuites de prana principals.

Ara localitzarem els 4 centres del cap que utilit-
zarem durant els exercicis i tècniques. Són les dues 
fontanel·les de destinació on farem arribar la força 
kundalini i els dos extrems del 6è segell ajna.

1. Extrem posterior del 6è segell
Situat a la nuca, és el centre per on començarem a fer 
baixar l’energia després de retenir la respiració a la 
zona occipital o al 7è segell. 

2. Zona occipital o fontanel·la posterior
Correspon a la part baixa i posterior del 7è segell. És 
on portarem l’atenció en les dues respiracions pre-
paratòries per assegurar la pujada de l’energia. 

3. 7è segell o fontanel·la anterior
És el cor de la Corona de 12 Pètals, el punt més ele-
vat del crani on enfocarem l'atenció en la Respiració 
Kriya Principal.

4. Ull espiritual o extrem anterior del 6è segell
Situat a l’entrecella, és el centre per on passarem ele-
vant l'energia després del 5è segell i abans d'arribar 
al punt de destinació (fontanel·la posterior o fonta-
nel·la anterior).

4

2

3

1

sushumna

pingalaida
nus del 1r segell

nus del 
3r segell

nus del 4t segell

nus del 6è segell
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Ja tenim localitzats els 7 segells i els centres del 
cap. Són els punts guia que ens serviran de referèn-
cia durant el moviment del prana al llarg de tota la 
columna i el crani.
Lahiri Mahasaya descrivia el 7è segell sahasrara com 
un gran llac on desemboca el riu del canal central, 
format pels 6 segells inferiors que són com piscines 
al llarg del corrent. Els 7 segells són el reflex  de tot 
l’univers a l’interior del cos humà i representen dife-
rents estats de manifestació de la matèria. 

El Kevala Kriya ens permetrà estabilitzar la força 
de vida en els estats més subtils de la matèria, és a 
dir, en el 6è i 7è segells, per passar del prana dinàmic 
al prana estàtic. L'estat d'agitació mental o emocio-
nal, el patiment i els desordres es desenvolupen en 
el prana dinàmic, mentre que l'estabilitat, la serenor, 
la percepció clara i la pau es manifesten en el prana 
estàtic.
El 7è segell es troba més enllà de les qualitats i les 
definicions, és la presència de l'Amor Diví i de l'Es-
perit mateix on el prana és 100% estàtic. El 6è segell 
està més enllà de l'espai i el temps; és on es mani-
festa l'Ànima Divina amb vibracions que van del 0 al 
9 de prana estàtic. Al 5è segell hi trobem l'espai i el 
temps de l'element èter, amb 10 vibracions de pra-
na dinàmic. A mesura que anem baixant, cada segell 
augmenta proporcionalment les vibracions del pra-
na dinàmic fins arribar al muladhara, l'estat sòlid 
més dens.

Amb l’acció del Kevala Kriya canviarem la circula-
ció dinàmica usual del prana per estabilitzar-lo a 

l’interior dels segells i transformar-lo en prana està-
tic. Normalment, quan inhalem el prana descendeix 
fins al primer segell, i en l’exhalació puja distribuint 
l’energia entre els diversos segells. 
Amb la respiració Kriya invertirem el flux, de manera 
que a l’inhalar elevarem el prana del 1r segell al 7è 
i, després, a l’exhalar, descendirà fins a la base del 
sushumna. La respiració normal envia el prana cap a 
baix i enfoca l’energia cap a l’exterior, obrint la part 
frontal dels xacres. En canvi, la respiració Kriya eleva 
el prana als centres superiors i enfoca l'energia cap 
a l'interior, a l’arrel dels segells que es troba al canal 
central. 

Disposició per a la pràctica del Kevala Kriya 
Preparant l’encesa del Temple

Abans de decidir-nos a fer servir les diverses eines 
i tècniques del Kevala Kriya hem de respirar mínima-
ment bé durant les 24 hores del dia. Hem d’establir 
una respiració abdominal que impliqui ventre i pit, 
amb dilatació del diafragma, i que sigui la més llarga 
i profunda que puguem sostenir, en funció de les cir-
cumstàncies i activitats.
Si tenim una respiració normal molt deficient hau-
rem de practicar primer durant un cert temps amb 
les tècniques d’obertura de la respiració com la ne-
teja de narius (Nadi Sodhana) o la Respiració Victo-
riosa (Ujjayi Pranayama). 
El més important és respirar amb atenció, amor i 
agraïment, obrint el cor a la vida que ens arriba a 
través de l’aire. Practicar el Kevala Kriya amb el cor
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ple de joia és imprescindible, ja que si ho fem amb  la 
por al cos no en treurem cap benefici. Hem d’afron-
tar la pràctica amb una actitud ferma i decidida i al-
hora plena de tendresa i amor.

La posició idònia per practicar el Kevala Kriya és 
la que ens permeti relaxar-nos amb l’esquena to-
talment recta. Dependrà de l’estat de forma i de la 
flexibilitat del nostre cos físic. Si estem acostumats 
a fer Ioga i ens sentim còmodes en la posició de me-
ditació anomenada siddhasana (mig-lotus) o la posi-
ció del lotus, serà convenient utilitzar-les. Aquestes 
dues posicions són les més recomanables ja que in-
crementen i arrelen amb més força el resultat de la 
pràctica.
Si en canvi no tenim prou flexibilitat o no aconse-
guim relaxar-nos massa estona en aquestes postu-
res, podem seure en una cadira convencional.
L’única indicació crucial és que la columna vertebral 
estigui totalment recta. Si no mantenim l'esquena 
ben dreta l'exercici serà ineficaç i aturarem la circu-
lació del prana. 

Relaxarem els braços sobre les cuixes i entrellaça-
rem les mans prop del primer segell, com a l’imatge 
del Lahiri Mahasaya a l’inici del llibret. 
Obrirem el pit i les espatlles expandint la zona torà-
cica, alineant les cervicals i les lumbars mentre re-
laxem la mandíbula, el coll i les extremitats.
Ens arrelarem còmodament i amb confiança al pri-
mer segell, notant com reposa tot el cos a la base del 
còccix, relaxant la zona lumbar de l’esquena. És cru-
cial baixar bé fins al muladhara per elevar l’energia 

des del primer segell, ja que sinó ho fem així juga-
rem amb les energies del segon segell, impedint la 
correcta elevació de la força kundalini que reposa a 
la base de la columna.
Un cop ben asseguts en la posició de meditació nota-
rem una sensació agradable a tota la pelvis i es podrà 
activar espontàniament l’espiral d’energia que s’ele-
va des del muladhara.

Posarem l'atenció principal al Lotus Daurat del 
Cor, on habita el nostre Àngel Solar, i transferirem 
la consciència dels sentits a la columna. Al transfe-
rir l'atenció a la columna ens fixarem en el 1r i 7è 
segells per tal d'obrir el canal central de dalt a baix. 
Imaginarem el sushumna com un tub daurat ple de 
Llum i a poc a poc anirem guanyant consciència de la 
seva presència.
Quan respirem, l'aire òbviament no circula al llarg de 
la columna, però sí que ho fa la força de vida incre-
mentada, derivada de l'aire transmutat, que dirigi-
rem amb la voluntat i la visualització per tot el canal 
central.
L'abdomen i el pit s'expandiran naturalment al fer la 
respiració completa, però el moviment d'elevació de 
l'energia el farem dins del canal central i no a la part 
frontal dels segells.  

Si durant les respiracions sentim al llarg de la co-
lumna una sensació de calor, frescor o formigueig, 
ens indicarà que s’està activant la circulació. Sovint 
l’energia pot quedar-se aturada en algun dels se-
gells, sobretot en els nusos. En aquest cas seguirem 
elevant la força kundalini fins a la zona bloquejada
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perquè vagi treballant i alliberant el nus. En funció 
de la intensitat de la pràctica, per moments podrem 
sentir dolors en algunes parts del cos; són tensions 
que desapareixeran ràpidament enduts pel corrent 
que activarem al canal central. 

La velocitat del progrés que farem dependrà bà-
sicament de dos factors. Primer, de l’entrega, la in-
tensitat, l’actitud i la dedicació que li posem, i segon, 
dels obstacles que ens quedin per travessar i els 
deutes que restin a pagar. Amb la pràctica del Keva-
la Kriya podem accelerar els pagaments dels deutes 
kàrmics; en aquest cas toca acceptar i acollir el que 
vingui amb amor per deslliurar-nos dels nostres cre-
ditors. Com deia Lahiri Mahasaya, si no es paga en el 
seu moment, tocarà pagar-ho més tard i amb inte-
ressos afegits!
El que és segur és que amb humilitat, amb una vo-
luntat ferma i amorosa, amb estabilitat i constància 
en la pràctica, ben aviat notarem els beneficis, sigui 
quin sigui el nivell des d'on comencem. Pas a pas ani-
rem incrementant el voltatge de la Llum a la nostra 
columna. 

El practicant de Kevala Kriya Ioga és lliure de la 
pràctica mateixa i els seus resultats. Tot ho fa per 
unir la seva Ànima amb l’Esperit Universal i entrega 
la pràctica a la intel·ligència de la Llum! 

Kevala Kumbhaka 
La plenitud del Nou Alè Lluminós

 Kevala Kumbhaka és el veritable Pranayama 
(domini de la força de vida) que ha transcendit 

la necessitat d’inahalar i exhalar.

Antar Kumbhaka
 (s’atura la respiració després de l’inhalació)

Bahya Kumbhak 
(s’atura la respiració després de l’exhalació) 

Pranayama ve de la paraula “Prana” (Vida) i “aya-
ma” (control). 
Pranayama és el domini de la força de vida i no el 
control de la respiració. 
Segons Patanjali, el Pranayama és la cessació gradual 
de la respiració, de la discontinuïtat entre inhalació i 
exhalació, que desemboca en l'estat de Kevala Kum-
bhaka. A mesura que ens instal·lem en l'altar del cor, 
la respiració s'elevarà fins a la zona del cap i es tor-
narà més lleugera. El temps entre inhalació i exha-
lació s'ampliarà fins arribar al punt on, naturalment 
i sense cap esforç, sentirem una presència que ens 
omple el pit i ens nodreix amb un “nou alè interior”. 

Aquest és el vertader significat de Pranayama, el 
domini de la força de vida en la columna vertebral, 
el cor i el sistema nerviós; que desemboca en l’estat 
sense alè i la calma del cor i els pulmons. És llavors 
quan la força de vida, la que depèn de l’oxigen, perd 
la seva esclavitud respecte a la respiració pulmonar.
En aquest moment, les cèl·lules aturen moltes fun-



24 25

cions innecessàries, passen a requerir una quantitat 
mínima d’oxigen i expulsen una quantitat ínfima de 
CO2. Llavors generem un estat de repòs màxim del 
prana, on la transmissió de gasos es fa per difusió i 
s’activa la respiració cel·lular. 

La premissa per entrar a l’estat de Kevala Kum-
bhaka és practicar la respiració Kriya amb el cor 
obert a l’Amor Diví. Hem d’oferir la pràctica a la nos-
tra Ànima i al nostre Esperit perquè sigui la Llum la 
que ens orienti a mesura que fem els exercicis. 
Per tant, l’enfocament principal durant tota la pràc-
tica serà el Cor. A gran escala correspon a la zona que 
va des del plexe solar fins a la base del coll; i en par-
ticular correspon, com s'ha dit, al Lotus Daurat del 
Cor, amb el nucli diví blau marí de la mida del polze 
al centre.

Des del cor aplicarem totes les altres focalitza-
cions. La principal és la de transferir la consciència 
a la columna vertebral i al punt del cap on elevarem 
l'energia (la fontanel·la anterior o posterior), a més 
de l'atenció a la mirada, als segells per on anirem cir-
culant, etc.

Val a dir que entre respiracions i exercicis, sovint 
el cos pot necessitar certs moviments o estiraments 
que es produiran espontàniament. Deixarem que la 
pròpia saviesa del cos ens ajudi a acabar de relaxar 
les tensions que s’han alliberat amb les tècniques.
Quan més gran sigui la naturalitat i l’espontaneïtat 
amb la que practiquem el Kevala Kriya, millor serà 
el resultat!

Els exercicis i tècniques ens ensenyen les claus bà-
siques per calmar i redirigir el prana.
Pertoca a cadascú familiaritzar-se amb elles i inte-
grar-les en la nostra intimitat per poder-les fer de 
manera natural. Quan les haguem interioritzat, ex-
perimentant i entenent el seu efecte pràctic, podrem 
adaptar-les a les nostres peculiaritats perquè encara 
ens siguin més profitoses.

La veritable pràctica es revela als que enfoquen el 
Kevala Kriya amb un cor innocent i un veritable an-
hel de retrobar-se amb l'Amor Infinit.

A mesura que elevem la nostra freqüència vibra-
tòria començarem a escoltar el So Omkar, que no 
s'ha de confondre amb el tinnitus (trastorn auditiu 
per causes traumàtiques o taponaments). 
El desplegament del So Omkar va acompanyat si-
multàniament de l'expansió de consciència, el silen-
ci del mental inferior i l'experiència d'una joia i pau 
profundes. Aquest xiulet correspon a l'activació dels 
centres energètics a la zona del cap. 
A mesura que avancem en la pràctica el so es farà 
més agut i cristal·lí. Pot iniciar-se intermitentment 
a l'orella dreta o esquerra però finalment s'estabilit-
zarà a tota la Corona del cap.

El So Omkar és l'origen mateix de la Llum i el So i 
si ens concentrem en la seva percepció ens permetrà 
estabilitzar amb fermesa la nostra entrada a les fre-
qüències superiors de la Ment Divina.
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En conclusió, tots els exercicis i respiracions ens 
han de portar a desembocar en la respiració del cor 
o respiració cel·lular; l’estat de plenitud de Kevala 
Kumbhaka, on la Presència de la Llum Reveladora i 
el So Omkar es faran lloc, transcendint tota atenció, 
moviment i respiració exterior; entrant en el Lotus 
Daurat del Cor i fusionant amb l’Esperit Universal i 
Indivisible.

Practica amb respecte i devoció, amb l’Amor Diví 
cremant al cor i pel benefici de tota la humanitat!

“Més gran és el iogui que els ascetes que 
practiquen la dominació del cos, més gran que 

els seguidors del camí de la saviesa. 
Més gran que el camí de l'acció. 

Sigues Arjuna un iogui!”

  Bhagavad Gita, capítol 6, vers 46.

Matsyendranath, mestre immortal originador del Hatha 
i el Tantra Ioga i redemptor de tots els ioguis. 

Venerat al Tibet com Avalokiteshwara i al Nepal com 
Shveta Matsyendra (el senyor peix blanc).
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LES 4 EINES PER LA RESPIRACIÓ KRIYA 

Aquestes són les 4 eines que farem servir durant la 
respiració Kriya. Les aprendrem i practicarem abans 
una a una per després aplicar-les simultàniament 
durant la respiració. Ens permetran tancar algunes 
fuites d'energia i dirigir la força cap amunt pel canal 
central.

Mula Bandha  
Mula: arrel / Bandha: contraure i unir.

Consisteix en aplicar tensió a la 
base de la columna per millorar la 
percepció del 1r segell i per aju-
dar a elevar l’energia des del mu-
ladhara. Ens concentrarem en la 
zona entre els genitals i l’anus, el 
perineu, i tensarem localment els 
seus músculs com si l’estiréssim 
cap amunt.
Podem repetir aquesta seqüència algunes vegades a 
l’inici de la pràctica:

1. Ens concentrem en el perineu on es troba el 1r 
segell i exhalem.

2. Apliquem la tensió muscular, com si s’elevés 
lleugerament el perineu i inhalem.

3. Exhalem relaxant la tensió. 

perineu

genitals

anus
còccix
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En els exercicis i les respiracions Kriya aplicarem 
la tensió durant la inhalació. El Mula Bandha és una 
ajuda per interioritzar el prana elevant-lo des de la 
base, millorant el resultat de la pràctica. 

Ujjayi Pranayama 
La Respiració Victoriosa/Oceànica

El propòsit de la Respiració Victoriosa és enfortir 
el diafragma i expandir la zona del pit i el coll perquè 
les respiracions Kriya siguin efectives. Inhalarem 
i exhalarem pel nas mentre fem ressonar uns sons 
particulars a la gola. No els hem de vocalitzar amb 
les cordes vocals sinó produir-los amb la fricció de 
l’aire quan pressiona la glotis. De fet, el so ha de ser 
poc perceptible per a algú que es trobi al nostre cos-
tat. 

No hem de forçar l’elevació de la caixa toràcica, la 
respiració ha de començar primer a l’abdomen per 
tal de dilatar el diafragma.

1. Primer tanquem la boca i expandim lleugera-
ment la glotis com si féssim un so semblant al 
que fa al parlar el Darth Vader de la pel·lícula 
“Star Wars”.

2. Inhalem durant 10 segons fent ressonar a la gola 
 “shaaaw” mentre expandim el pit i endinsem 

suaument l’abdomen.
3. Retenim l’aire 5 segons.
4. Exhalem durant 10 segons, elevant el diafrag-

ma, restringint la glotis i la boca, fent ressonar 
“sheee” a la gola. 

Podem fer cicles de 6 o 12 repeticions.

Aplicant la pressió necessària a la respiració dilata-
rem la gola i alliberarem el moviment del diafragma. 

Kechari Mudra 
El Segell del Caminant Volador

Conegut com “aixecament de llengua”, es tracta 
precisament d’elevar la llengua fins a pressionar 
amb la punta la zona interior del paladar. D’aquesta 
manera, l’energia que s’escapa per darrera la nuca 
quedarà redirigida i seguirà el seu camí amunt. Per si 
sol aquest moviment calma profundament els pen-
saments.
Al principi el fre de la llengua estarà més tens i hau-
rem de fer una versió limitada del Kechari Mudra, 
per exemple, arribant fins a l’inici del paladar tou. És 
important incrementar a poc a poc la tensió perquè 
el fre es vagi allargant a un ritme natural. 

diafragma

expansió 
del pit

inhalació exhalació
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A mesura que practiquem l'elevació de la llengua, 
el fre s'anirà dilatant i aconseguirem mantenir-la 
aixecada més estona i amb més comoditat i profun-
ditat. Aplicant la pressió al paladar tou ja comença-
rem a notar els beneficis.

Els 3 nivells del Kechari Mudra són:

1. La llengua arriba a la zona del paladar tou.
2. La llengua arriba a la zona de la campaneta.
3. La llengua passa per darrere la campaneta 
 i reposa a la nasofaringe.

Shambhavi Mudra 
Formant el Prisma de l’Ull Espiritual

És l’enfocament bàsic de la mirada que es recoma-
na durant la majoria d’exercicis i tècniques. Durant 
la pràctica del Kriya Ioga la nostra atenció es des-
plaçarà per diverses zones del cos, però hi ha certes 
focalitzacions, com aquesta o la del lotus del cor, que 
mantindrem estables durant tot l’exercici. 

1. Portem l’atenció al centre del front, un dit per so-
bre de l’entrecella, i ampliem l’enfocament fins a 
la fontanel·la anterior.

2. Amb els ulls oberts, elevem la mirada enfocant-la 
en el mateix punt central i apliquem una lleuge-
ra tensió a l’entrecella que ens ajudarà a concen-
trar-nos. 

Sentirem com es relaxen els ulls i s’amplia l’enfoc 
de la mirada, com si els ulls es volguessin desplaçar 
cap a les orelles.
També es recomana fer-ho amb els ulls mig tancats, 
estirant la comissura exterior dels ulls, o bé total-
ment tancats com quan fem la respiració Kriya. 

D’aquesta manera unirem els 3 punts del prisma 
format pels dos ulls físics i l’ull espiritual; encenent 
l’Ull Únic tal com el Crist s’hi va referir:

“La Llum del cos és l’ull; si el teu ull és pur, 
tot el teu cos quedarà il·luminat”.

(Mt 6,22)

1 2 3
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“Quan el deixeble va més enllà del centre vital 
més elevat que es troba entre les celles, la seva 

força mental fusiona amb el supra-mental,
 el seu ego es dissol en mahabhava (l'èxtasi més 
alt, l'amor suprem per Déu) i troba el seu refugi 

etern a svarupa (el Seu veritable Jo). 
Llavors entra en samadhi, l'estat de joia infinita”.

Anandamayi Ma

Anandamayi Ma, Avatar de la Mare Divina. 
Ella és la manifestació femenina més 

elevada i gloriosa, coneguda com 
“la Mare plena de Gràcia”.
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EXERCICIS BÀSICS

Els exercicis bàsics ens ajudaran a desembussar 
els nusos que impedeixen la circulació de l'energia 
al llarg del sushumna. Els farem com a preparació 
abans de començar la respiració Kriya, amb l'excep-
ció del Yoni Mudra, que se sol reservar pel final de la 
pràctica.

Els principals són el Maha Mudra i el Navi Kriya. En 
funció de com ens trobem a l'hora d'afrontar la pràc-
tica, els combinarem de diferents maneres. Si tenim 
els narius molt obturats afegirem el Nadi Sodhana, 
o si notem que la zona del pit i l'espatlla estan en-
carcarades farem el Jalandhara Bhanda i el Bhastrika 
Pranayama. 
Quan acabem la respiració principal podem afegir el 
Yoni Mudra per fer una concentració final a l'interior 
de l'ull espiritual.

Nadi Sodhana 
Alternant i obrint els Narius 

És l’exercici respiratori bàsic que utilitzarem per 
netejar les cavitats nasals i equilibrar els subcanals 
ida i pingala. Calma el cos i la ment i ens fa més cons-
cients dels corrents que circulen  amunt i avall per la 
columna, preparant-nos per la respiració Kriya.
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Com a base del ritme respiratori podem comptar 
10 segons d’inhalació, 10” de retenció i 10” d’exha-
lació.

Farem una pinça amb la mà dreta, obrint el polze, 
el menovell i l’anul·lar, i plegant l’índex i el cor.

1. Asseguts en la postura de meditació, tanquem 
el nariu esquerre amb el menovell i l’anul·lar i 
inhalem pel nariu dret. Tanquem també el nariu 
dret amb el polze i aguantem la respiració.

2. Obrim el nariu esquerre i exhalem completa-
ment amb el nariu esquerre.

3. Ara ho repetirem invertint els narius. Mante-
nim el nariu dret tancat amb el polze i inhalem 
amb el nariu esquerre. Tanquem els dos narius i 
aguantem la respiració. 

4. Obrim el nariu dret i exhalem completament 
amb el nariu dret.

Podem repetir l’exercici 6 vegades.

Maha Mudra
Gran Moviment

És la tècnica principal per perforar el nus del 1r 
segell i activar la base del sushumna.
Permet afluixar les vèrtebres i estirar l'esquena, re-
laxant la tensió de la columna i distribuint l'energia 
obstaculitzada per tots els òrgans. 

1. La cama esquerra queda plegada de costat amb 
el taló a prop del perineu i la cama dreta plega-
da verticalment, amb les mans agafant al genoll 
dret.  Aproximem el genoll al pit mantenint l’es-
quena i el cap rectes.

2. Inhalem durant uns 10 segons utilitzant la Res-
piració Victoriosa i conduïm el corrent pel canal 
central del 1r fins al 7è segell. Retenim l’aire i 
l’atenció a la corona.

3. Estirem la cama dreta i agafem amb les dues 
mans els dits del peu dret. Ens inclinem enda-
vant amb la pelvis, procurant que l’esquena
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 quedi el més recte possible, i baixem el cap apro-
pant la barbeta al pit. Contraurem lleugerament 
la zona abdominal i el perineu.

4. Retenim l’aire uns 5 segons més amb l’atenció a 
la corona i al 6è segell. Si ho sentim, podem can-
tar mentalment uns 5 Oms a la corona per re-
forçar l’atenció i a la vegada unir conscientment 
el 1r segell amb el 7è.

5. Tornem a la posició inicial amb les mans al ge-
noll dret i exhalem amb la Respiració Victoriosa 
durant 10 segons, fent baixar l’energia pel sus-
humna. 

6. Tot seguit repetim el mateix procés amb la cama 
esquerra.  

7. Després repetirem la mateixa seqüència però 
amb les dues cames alhora. Inhalem amb els dos 
genolls aixecats i estirem les cames simultània-
ment. Flexionem agafant amb les mans els dits 
dels dos peus, retenim l’aire i tornem a la posició 
inicial per exhalar.

Farem 3 vegades la seqüencia completa.

Navi Kriya 
Kriya del Melic

És l’exercici que utilitzarem per activar i fer circu-
lar l’energia que es troba aturada a la zona del melic. 
El nus del 3r segell es considera un dels més crucials 
a obrir, ja que limita severament l’elevació de la força 
kundalini. Calmarem el ventre i l’estòmac i recolli-
rem l’energia a l’arrel del segell.

1. Asseguts en la postura de meditació, tanquem 
els ulls, concentrem la mirada i ens oblidem de 
la respiració.

2. Ens enfocarem i cantarem Om uns instants a 
l'arrel del 1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è segells, i finalment 
a l'ull espiritual. Ens concentrem en l'ull espiri-
tual i inclinem el cap endavant acostant la bar-
beta al pit.

3. Ajuntem les mans creuant els dits, amb els pal-
mells avall, i unim les puntes dels dits grossos.

4. Ens enfoquem en el 3r segell. Amb els dits gros-
sos colpejarem suaument la zona que es troba 
dos dits per damunt del melic, unes 50 vegades 
cantant Om. El moviment dels dits endavant i en-
darrere és petit, d'uns 3 a 5 cm. Sentirem com 
s'instal·la una energia de calma a l’abdomen 
mentre remunta l'energia del 1r i 2n segell. A la 
vegada ens enfocarem en la connexió que es crea 
entre l'ull espiritual i el melic.

5. Redrecem el cap inclinant-lo lleugerament enre-
re, sentint com l'energia es desplaça de l’abdo-
men fins a la zona occipital i seguidament baixa 
pel canal central a la part posterior del 3r segell.

6. Obrim les mans i les portem a darrera l'esquena, 
creuem de nou els dits, ara amb els palmells mi-
rant amunt, i unim les puntes dels dits grossos.
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7. Com abans, colpejarem suaument i cantarem 
Om unes 50 vegades a la columna vertebral en el 
punt posterior del 3r segell.

8. Tot seguit relaxem les mans i el coll en la posició 
inicial.

9. Cantarem Om successivament a l'ull espiritual, a 
la part posterior del 6è segell i baixarem passant 
del 5è fins al 1r.

Podem fer 4 repeticions de l'exercici. També tenim 
l'opció de no utilitzar les mans i només colpejar el 3r 
segell mentalment amb els Oms. 

Bhastrika Pranayama 
La Manxa del Cor

La manxa del cor ens ajudarà a obrir el pit i a des-
fer el nus del 4t segell anahata. Inhalarem i exhala-
rem amb més rapidesa i intensitat que en els altres 
exercicis. Quan la força kundalini s'elevi amb prou 
potència notarem com redreça l'esquena alineant la 
part alta de la columna i les espatlles. El desbloqueig 
de la zona dorsal és determinant per entrar en l'estat 
de Kevala Kumbhaka. Les respiracions Kriya prepa-
ratòries i la principal també ens ajudaran a obrir el 
nus dorsal.

1. Asseguts en la postura de meditació, aixequem 
la llengua fent el Kechari Mudra i concentrem la 
mirada cap a l’ull espiritual.

2. Des de l’abdomen inhalem durant 3 segons amb 
força pel nas fent ressonar “shaaaw” a la gola fins

 a omplir els pulmons i expandint el pit. Mentre 
inhalem, ens enfoquem a la part anterior del 4t 
segell i hi cantem Om. 

3. Retenim l'aire uns 5 segons cantant Om al cen-
tre del pit.

4. Exhalem amb força durant 3 segons, compri-
mint la via respiratòria i fent ressonar “sheee” a 
la gola. Mentalment cantem Om a la part poste-
rior del 4t segell.

Una sensació d’expansió i benestar començarà a 
instal·lar-se per tota la caixa toràcica.
En algun instant durant l’exercici podem obrir i 
tancar les parpelles de manera ràpida i lleugera, 
deixant després els ulls mig oberts i sentint el cor 
expandint-se amb joia. 

Repetirem l’exercici 5 vegades.

Jalandhara Bandha 
Construint la Malla de la Nuca

Aquest exercici ens permetrà augmentar la circu-
lació de l’energia a les espatlles, millorant la circula-
ció a la part superior de la columna. Així, la base del 
coll i la nuca es dilataran i permetran desbloquejar 
aquesta zona crucial, en relació al nus del 6è segell.

1. Asseguts en la postura de meditació, ens con-
centrem a sobre del cap com si una corda ens 
estirés amunt, ajuntem fermament els omòplats, 
portant l’estèrnum endavant.
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2. Posem la llengua en Kechari Mudra, fins al punt 
del paladar tou on haguem arribat.

3. Inhalem profundament durant 10 segons, 
elevant l'energia fins a les espatlles i el clatell. 
Després flexionem el coll endavant, estirant la 
part de darrera del coll i apropant la barbeta al 
pit.

4. Retenim l'aire 5 segons i exhalem suaument 
durant uns 10 segons. Recuperem la posició 
inicial.

Notarem com es calmen els pensaments i es pro-
dueix una sensació d’obertura i alliberació a la zona 
que va entre els omòplats i la nuca. Podem repetir 
l’exercici 3 vegades.

Yoni Mudra 
Preparant el Portal Estel·lar

El propòsit d’aquest exercici és poder veure la 
llum per un mateix i trobar la guia a través de l’ull 
espiritual. El Yoni Mudra es reserva per a després 
de la respiració Kriya, ja que és la manera de fer una 
interiorització final.
Taparem les portes dels sentits externs per captar 
més fàcilment la percepció subtil.
Es pot practicar en qualsevol moment del dia, tot i 
que es recomana fer-lo principalment al vespre/nit 
o abans d’anar a dormir.

1. Asseguts en la postura de meditació, tanquem 
els ulls i fem Kechari Mudra.

2. Elevem els colzes i col·loquem els dits sense fer 
cap pressió damunt els orificis dels sentits. Els 
polzes damunt el tragus de l’orella, els índexs 
sobre la cantonada exterior de les parpelles, 
els cors tapant els narius, els anulars a sobre 
del llavi superior, i els menovells a sota del llavi 
inferior. 

3. Inhalem amb la Respiració Victoriosa elevant 
l'energia fins al centre del cap.

4. Retenim l'aire uns 10 segons i fem una lleugera 
pressió amb els dits a les portes dels sentits. 
Des del centre del cap mirem endavant cap al 
front, enviant un raig de llum a l'ull espiritual 
per encendre'l. També podem cantar Om a l'ull 
espiritual les vegades que sentim. Retenim l'aire 
tant com puguem mentre sigui confortable.

5. Retirem la pressió i exhalem mentre fem baixar 
l'energia pel canal central.

Farem l’exercici 3 vegades.
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“Tancant les portes dels sentits físics.
Guardant la ment dins el cor.

Dirigint l’alè de vida cap al Suprem
i establint-se fermament en el Ioga.

Cantant AUM, l’eterna paraula de Brahman.
El que em troba d’aquesta manera,
transcendeix els límits del cos físic.

Realitzant la Meta Suprema”.

Bhagavad Gita, capítol 8, versos 12 i 13.

El iogui llegendari Raja Sundar Nath. 
Instal·lat a la mítica ciutat d'Alkapuri, 

és un dels guardians del cims de l'Himalaia.
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LES RESPIRACIONS KRIYA

Durant la respiració Kriya serem conscients simul-
tàniament de diferents fenòmens i centres energè-
tics. Per tenir clar l'enfocament, l'ordre de prioritat 
de l'atenció és el següent:

1. El Lotus Daurat del Cor.
2. El sushumna i el centre on elevarem l'energia 

(fontanel·la anterior o posterior).
3. El Shambhavi Mudra.
4. Els segells i el moviment del corrent ascendent i 

descendent al llarg del canal central.
5. La respiració pulmonar, el Kechari Mudra i altres 

moviments físics.

Dividirem la respiració bàsica del Kevala Kriya en 3 
respiracions. D'aquesta manera anirem elevant i in-
terioritzant l'energia de manera progressiva, segell a 
segell, passant per la nuca i la zona occipital, perquè 
arribi finalment a la fontanel·la anterior, el 7è segell 
a la part superior del cap.

- A la primera fase preparatòria elevarem l'energia 
fins a la zona occipital, la fontanel·la posterior.
- A la segona fase preparatòria afegirem una atenció 
particular a cada segell.
- A la Respiració Kriya Principal elevarem l'energia 
fins al 7è segell, la fontanel·la anterior.
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Es recomana treballar un temps amb les dues res-
piracions preparatòries, i quan sentim que comença 
a estabilitzar-se la percepció de la fontanel·la poste-
rior, passar a la 3a respiració.
Una vegada que l'energia s'estabilitzi al 7è segell sa-
hasrara, utilitzarem directament la Respiració Kriya 
Principal. 

Respiració Kriya preparatòria 1
Obrint el Canal Lluminós

1. Asseguts en la postura de meditació, aixequem 
la llengua fent el Kechari Mudra. Relaxem i en-
foquem la mirada amunt cap a l'ull espiritual, 
mentre posem l'atenció a la fontanel·la posterior 
durant tota la respiració.

2. Transferim la consciència a la columna, sentint-la 
com un tub daurat. Inhalem profundament amb 
la Respiració Victoriosa. A mesura que inhalem, 
elevarem l'energia pel sushumna des del 1r se-
gell fins a la zona occipital.

3. Després d'inhalar durant 10-20 segons, sentint 
com l'energia es desplega al llarg de tota la co-
lumna, ens quedarem uns 5 segons retenint l'ai-
re i enfocant l'atenció a la fontanel·la posterior.

4. Exhalem amb calma durant uns 10-20 segons, 
fent baixar el corrent d'energia per dins del ca-
nal central des de la zona occipital fins arribar 
al 1r segell.

Farem 12 rondes de la respiració preparatòria 1.

Respiració Kriya preparatòria 2 
Perforar i unir els Segells

1. Asseguts en la postura de meditació, aixequem 
la llengua fent el Kechari Mudra. Relaxem i en-
foquem la mirada amunt cap a l’ull espiritual, 
mentre ens concentrem a la fontanel·la posterior

1r segell – Muladhara

2n segell – Svadhisthana

3r segell – Manipura

4t segell – Anahata

5è segell – Vishuddha

6è segell – Ajna 

7è segell – Sahasrara 
fontanel·la anterior

fontanel·la posterior
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 durant tota la respiració. 
2. Transferim la consciència a la columna, sen-

tint-la com un tub daurat. Comencem a inhalar 
profundament amb la Respiració Victoriosa 
i mentalment cantem Om al 1r segell. L'Om 
silenciós obre el segell i ens permet ser-ne cons-
cients.

3. Continuarem inhalant i elevant l'energia pel 
sushumna, cantant Om al 2n, 3r, 4t i 5è segells. 
Quan arribem al 6è segell cantarem Om a la 
seva part anterior, a l'ull espiritual. El temps 
total d'inhalació és d’entre 10 i 20 segons

4. Mentre retenim l'aire uns 5 segons amb la 
concentració a la zona occipital, cantarem Om a 
la part posterior del 6è segell que es troba una 
mica més avall.

5. Exhalem amb calma durant uns 10-20 segons, 
fent baixar el corrent d'energia per dins del 
canal central des de la zona occipital fins al 1r 
segell. Durant la baixada cantarem Om al 5è, 4t, 
3r, 2n i 1r segells.

Podem enriquir la pràctica de la manera següent:

- Aturant-nos 1 segon a cada segell retenint la inha-
lació mentre cantem Om. 
- Imaginant-nos com, al cantar Om, una fina agu-
lla perfora l'arrel del segell que es troba al mateix 
canal central.

Farem 12 rondes de la respiració preparatòria 2.

Respiració Kriya Principal  
El Camí Llampegant

1. Asseguts en la postura de meditació, aixequem 
la llengua fent el Kechari Mudra. Relaxem i en-
foquem la mirada amunt cap a l'ull espiritual, 
mentre portem l'atenció al 7è segell sahasrara 
durant tota la respiració. Sentirem la Corona de 
12 Pètals com si fos un disc amb el centre a la 
fontanel·la anterior.

2. Transferim la consciència a la columna, sentint-la 
com un tub daurat i inhalem profundament amb 
la Respiració Victoriosa. A mesura que inhalem, 
elevarem l'energia pel sushumna des del 1r se-
gell fins al 7è. 

3. Després d'inhalar durant 10-20 segons, sentint 
com l'energia es desplega al llarg de tota la co-
lumna, ens quedarem uns 5 segons retenint l'ai-
re i mantenint l'atenció a la Corona de 12 Pètals.

4. Exhalem amb calma durant uns 10-20 segons, 

Representació budista de la Corona de 12 Pètals; 
de color blanc, es desplega horitzontalment 

al voltant del cap des de la fontanel·la anterior.
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 fent baixar el corrent d’energia per dins del canal 
central des del 7è segell fins arribar al 1r.

Farem 12 rondes de la Respiració Kriya Principal.

Opcionalment podem cantar Om a cada segell com 
a la segona respiració. Passant pel 1r, 2n, 3r, 4t, 5è 
segells i l'ull espiritual (part anterior del 6è segell) a 
la inhalació, retenint l'aire i l'atenció a la Corona, i a 
l'exhalació baixant per la part posterior del 6è segell, 
5è, 4t, 3r, 2n i 1r.

Kriya de respiracions curtes
Pujant pis a pis

És una variant que ens permet moure l’energia 
amunt i avall pel canal central de manera interactiva, 
fent petits desplaçaments de segell a segell al nostre 
ritme.
Mentre que la respiració Kriya és com una llampe-
gada a la columna, la variant de respiracions curtes 
espera a que l’energia pugi segell a segell per assegu-
rar l’elevació de l’energia.
La combinació dels dos mètodes ens assegurarà un 
bon progrés. 

1. Ens focalitzem a l’arrel del 1r segell. Esperem a 
sentir naturalment la necessitat d’inhalar.

2. Inhalem durant 1 segon elevant l’energia i ens 
aturem al 2n segell retenint l’aire.

3. Quan ho sentim, inhalem durant 1 segon més i 
pugem fins al 3r segell.

4. Exhalem naturalment portant l’energia al 1r se-
gell i ens aturem fins que vulguem tornar a inha-
lar.

5. Inhalem i elevem l’energia fins al 4t segell. Ens 
aturem i retenim l’aire fins que vulguem exhalar, 
baixant l’energia al 1r segell.

6. Inhalem i elevem l’energia fins al 5è segell. Ens 
aturem i retenim l’aire fins que vulguem exhalar, 
baixant l’energia de nou al 1r segell.

7. Inhalem i elevem l’energia fins al 7è segell. Ens 
aturem i retenim l’aire fins que vulguem exhalar, 
baixant l’energia de nou al 1r segell.

8. Inhalem i elevem l’energia fins al 6è segell. Ens 
aturem i retenim l’aire fins que vulguem exhalar, 
baixant l’energia de nou al 1r segell.

9. Repetirem el mateix pas pujant fins el 5è segell, 
després fins el 4t, 3r i 2n fins a tornar a  reposar 
al 1r segell.

Podem repetir la seqüència completa 6 o 12 vegades, 
fins que la respiració es torni molt calmada i pràcti-
cament imperceptible.

Kriya d’atenció als segells  
Calmant i silenciant les Rodes

Aquesta variant ens ajudarà a estimular els segells 
i a amplificar la seva percepció.
Es recomana practicar-la després de la respiració 
Kriya. 
És una bona manera de calmar els segells i pot faci-
litar l’entrada a l’estat de Kevala kumbhaka, ja que 
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deixarem la respiració lliure i només ens enfocarem 
en els segells.

1. Després de practicar la respiració Kriya, seguim 
asseguts en la postura de meditació.

2. Ens concentrem en l’ull espiritual, deixant que la 
respiració flueixi naturalment.

3. Ens focalitzem a l’arrel del 1r segell durant uns 
10 o 20 segons. També podem cantar-hi Om. 
Mantindrem l’atenció fins que sentim una certa 
alliberació i dolçor a la zona del 1r segell.

4. Repetirem el mateix al 2n, 3r, 4t, 5è i 7è segells.
5. Després anirem baixant des del 6è fins arribar al 

1r. El més important és no precipitar-se i mante-
nir la concentració.

Podem repetir l’ascens i descens de l’atenció les ve-
gades que sentim.

Sushumna Sodhana 
L’Espiral de Formigues Alliberadores

Aquesta variant ens pot ser de gran ajuda per:
- Localitzar el sushumna i millorar la seva percepció 
en la columna vertebral.
- Desobturar el sushumna i desfer els nusos que blo-
quegen la circulació de l’energia.
- Redirigir el prana a l’interior del sushumna, facili-
tant l’entrada a Kevala Kumbhaka.

Farem una inhalació i mentre retenim l’aire, anirem 
elevant l’energia en forma d’espiral pel canal central. 

Al principi segurament podrem retenir la respira-
ció fins al 3r o el 4t segell. En aquest cas, exhalarem, 
tornarem a inhalar i seguirem el camí des del segell 
on ens havíem aturat. Amb la pràctica podrem rete-
nir la respiració sense problemes fins arribar al 7è 
segell.

1. Asseguts en la postura de meditació concentrem 
la mirada a l’ull espiritual.

2. Inhalem profundament i retenim la respiració. 
Ens focalitzem a la base del sushumna, on es tro-
ba el 1r segell.

3. Ens imaginem un exèrcit de formigues minús-
cules que avancen a poc a poc pel canal central, 
com si caminessin amunt creant un patró espiral 
en el sentit de les agulles del rellotge. Amb cada 
petita volta que puja cantarem Om internament.

4. Quan arribem al 2n segell haurem cantant uns 
10 Oms.

5. Seguim pujant fins al 3r segell amb un total de 
20 Oms.

6. Continuarem així passant pel 4t, 5è, 6è i 7è se-
gells, sumant aproximadament un total de 60 
Oms.

7. Si encara podem, retenim l’aire uns instants amb 
l’atenció al 7è segell, i després exhalem lenta-
ment, cantant Om i baixant pel sushumna fins al 
1r segell sense fer l’espiral.

Podem repetir la tècnica 3 o 6 vegades. 
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CREAR LA NOSTRA PRÀCTICA DIÀRIA

Podem fer diverses combinacions entre les eines, 
els exercicis i les respiracions per treballar aspectes 
concrets i crear la nostra pràctica diària. 
Usualment començarem totes les pràctiques escal-
fant motors amb les respiracions d'obertura i els 
exercicis que requereixen moviment com el Maha 
Mudra o el Navi Kriya. Després passarem a les res-
piracions Kriya, a la Kriya d'atenció als segells i al 
Sushumna Sodhana per obrir el canal central i esta-
bilitzar-lo.
Amb un mínim de 20-30 minuts ja podem fer una 
pràctica bàsica. Amb el Kevala Kriya preval més l'ac-
titud i la intensitat que una pràctica extremadament 
llarga i dispersa. A cada pràctica depurarem l'exe-
cució i l'atenció, agafant més confiança i naturalitat. 
Podem fer sessions al mati i al vespre d'uns 40 mi-
nuts per progressar a bon ritme.
A continuació es proposen diverses combinacions de 
treball.

Pràctica inicial
Per començar a dominar les eines, obrir la respi-
ració i treballar la llengua i la concentració.

1. Mula Bhanda
2. Nadi Sodhana
3. Ujjayi Pranayama

4. Maha Mudra
5. Kechari Mudra
6. Shambhavi Mudra
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Pràctica per reforçar tota la columna
Per reforçar pulmons enfortint tot el tronc.

1. Ujjayi Pranayama
2. Maha Mudra
3. Bhastrika Pranayama
4. Jalandhara Bandha

Pràctica per elevar la força kundalini
Per encendre el pou de foc i elevar l'energia des de la 
base de la columna.

1. Mula Bhanda
2. Maha Mudra
3. Navi Kriya
4. Kriya de respiracions curtes
5. Respiració Kriya preparatòria 1 o 2

Pràctica per estabilitzar la força kundalini
Consolidar l’obertura de tot el canal central i 
eventualment entrar en Kevala Kumbhaka.

1. Maha Mudra
2. Navi Kriya
3. Respiració Kriya preparatòria 1 o 2
4. Respiració Kriya Principal
5. Kriya d’atenció als segells
6. Sushumna Sodhana

Pràctica bàsica del Lahiri Mahasaya
Tècniques principals ensenyades pel Lahiri Mahasaya.

1. Maha Mudra (per perforar el nus del 1r segell)
2. Navi Kriya  (per perforar el nus del 3r segell)
3. Respiració Kriya Principal (per perforar el nus del 
4t segell)
4. Yoni Mudra (per perforar el nus del 6è segell con-
juntament amb el Kechari Mudra)

Pràctica nocturna
Al vespre o abans d’anar a dormir.

1. Maha Mudra
2. Kriya de respiracions curtes
3. Yoni Mudra

“El Dharma o religió es pot dividir en 4 passos:
1. Aixecar la llengua.

2. Perforar el nus dorsal.
3. Perforar el nus del melic.

4. Perforar el nus del còccix“.

Lahiri Mahasaya



“El Kriya Ioga que entrego al món a través teu en 
aquest segle XIX -va dir Babaji a Lahiri 

Mahasaya- és el renaixement de la mateixa ciència 
que Krishna va donar mil·lennis enrere a Arjuna, 

i que més tard va ser coneguda per Patanjali, 
Jesucrist, Sant Joan, Sant Pau i altres deixebles”.

El Kevala Kriya Ioga és “l’acció per unir-se a l’Esperit”. 
És una iniciació a la Consciència Divina, la unió de 

l’Ànima individual amb l’Esperit Universal. 
Es tracta d’un conjunt d’eines o tècniques que poden 

combinar-se de diferents maneres per realitzar 
“la cerimònia del foc sagrat del iogui”; on s’ofereix l’alè 
ascendent i descendent per equalitzar els dos corrents 

i obrir el sushumna (el canal central de la columna 
vertebral), entrant en l’estat d’expansió anomenat 

“Kevala Kumbhaka”.

Paramahamsa Yogananda


