
Els peus, memòria de la vida 

 

 

Els peus ens defineixen com a humans. Com diu l’Antropòleg André 

Leroi-Gourhan,  l’espècie humana comença pels peus, “encara que la 

majoria dels nostres coetanis ho obliden i pensen que l’home descendeix 

senzillament de l’automòbil” . 

La bipedalidad és una característica humana esencial. Gairebé tots els 

altres mamífers es posen drets i caminen o corren en quatre extremitats. 

Els que sostenen sobre dues potes, tenen postures i estils molt diferents 

dels humans. Alguns micos, com els ximpanzés, caminen sobre dos peus 

quan porten aliments, però la seva forma usual per desplaçar-se és 

sobre els artells, sostinguts sobre les potes del darrere, però 

detenint-cap endavant. Els humans són els únics bípedes entre els 

primats. 

De fet, és per que ens hem alçat verticalment que hem pogut 

alliberar-nos les mans per cuinar, per fabricar eines, per saludar-nos i 

per tantes altres accions que ens defineixen com a humans. Però 

alçar-nos també te un cost. L’esquena s’ha de mantenir dret i la nostra 



columna vertebral encara s’esta adaptant a aquesta posició. I els peus 

carreguen el doble ara que ja no tenen el suport de les mans.  

Els peus són la nostra connexió amb el terra. Ens connecten amb la 

natura. Si fossim plantes, serien les nostres arrels. Però com que ens 

movem tot el dia i el nostre cap no para, perdem el contacte amb el 

terra fàcilment. Proposem 3 exercicis per reconnectar amb els peus. 

Aquesta re-connexió és bàsic per la consciència corporal. Aquí comença 

tot.  

exercici 1 

Us proposem un exercici per tota la setmana. Us convidem a parar unes 

vegades al dia el que esteu fent en aquest moment i sentir el contacte 

amb el terra que fan els peus. Només és un moment, però donarà molt 

de resultat. Pots triar un moment específic, per exemple quan treballes 

amb l'ordinador i notes que et falta concentració… Pares un moment i 

portes la teva atenció cap als peus. Nota els peus i intenta sentir el terra 

a través d’ells. També pots triar un estat mental i connectar-ho amb 

l’exercici de portar l’atenció als peus. Per exemple, quan et poses 

nerviosa, connecta els peus al terra. El  nostre cervell crearà un nou 

recorregut i si l’habituem a ejercitar-ho, passarà a ser un automatisme. 

Quan ens posem nerviosos, tota l’energia del nostre cos esta al cap, si 

poses l’atenció als peus podràs re-connectar cos i ment.  

exercici 2 

 

Posa una música suau amb un ritme que vagi bé per caminar 

tranquil·lament. Observa la teva respiració quan camines. La pots 

regular amb el ritme dels teus peus? Ara observa com poses el peu, nota 

tots els punts que entren en contacte amb el terra. Primer al taló, 

després els metatarsos i els dits...Una bon petjada fa impacte en tres 

punts: camina i dibuixa mentalment un triangle entre el dit petit, el dit 

gran i el taló. Ara camina enrere. Com et sents caminant enrere? És un 

exercici de confiança i ens ensenya fins a quin punt estan connectats els 

peus i els ulls quan caminem. Canvia el teu caminar quan vas enrere? 

Ha canviat el triangle?  



exercici 3 

Us proposem de fer massatges als peus (vídeo peus). Segons la 

reflexoteràpia podal, gràcies als milers de terminacions nervioses 

situades als peus, es pot actuar per via reflexa en els òrgans, les 

glàndules, les vísceres, els teixits i altres estructures del nostre 

organisme, per ajustar qualsevol desequilibri. En fer massatges a les 

zones reflexes amb una pilota, els òrgans i altres estructures amb les 

que es corresponen aquestes zones, reben un estímul curatiu.  És 

important tenir en compte que quan es manifesta dolor en alguns dels 

punts reflexos del peu on es fa el massatge, això està indicant que hi ha 

un desequilibri o un bloqueig en un altre lloc del cos. Però com comenta 

Carmen Benito, reflexologia “hi ha pacients molt estressats als quals els 

fa mal tot al fer massatges al peu i en canvi, pacients que estan molt 

malament i no els fa mal res simplement perquè el sistema s’ha 

desconnectat”. 

Els beneficis del massatge dels peus són: 

● Indueix a un estat de relaxació i benestar. 

● Estimula l’energia vital. Allibera els bloquejos existents. 

● Millora la circulació sanguínia i limfàtica, a nivell local i general. 

● Equilibra les transmissions nervioses. 

● Depura i neteja l’organisme de substàncies tòxiques. 

● Afavoreix la respiració i la nutrició cel·lular. 

● Redueix l’estrès, tensió i ansietat. 

● Normalitza les funcions orgàniques, glandulars i hormonals. 

● Estimula i activa les defenses i el sistema immunològic. 

● Alleuja el dolor. 

https://www.youtube.com/watch?v=7ix5EwrIOGs&list=PLxzLb_hXZN4v8V9F9uVsBURe7-2vy0LLk&index=1

