L’ABUNDANCIA EN DIVERSES ÀREES DE LA VIDA

1. Transformant la relació amb l'abundància

Quan pensem en l'abundància, el que és habitual és que ens vinguin imatges de bitllets,
possessions, riquesa, etc. El tema és que habitualment supeditem l'abundància a les
circumstàncies de riquesa material, però molt poques vegades tenim en compte l'abundància
com un estat natural del Ser.

De nou, l’ego és qui ens enganya i ens convenç que l'abundància té a veure amb allò que tenim
i, per tant, ens podem sentir abundants o no en base al que tinguem . La veritable abundància
no és un estat temporal ni canviant, la veritable abundància sempre és present ja que és una
qualitat més de la nostra essència. Aquesta és una bona notícia, ja que tots som abundants de
per si, tots som iguals en aquest aspecte i a ningú no li falta res en realitat.

Com ja hem pogut veure, un dels pilars de l'ego per enganyar-nos és fer-nos creure que
necessitem quelcom que no tenim ara per estar en pau. En creure'ns aquesta idea, ens
allunyem inconscientment del present. Quan creiem en la necessitat, la sentim i quan la
sentim no la volem sentir. Això ens porta a buscar de manera impulsiva i gairebé irracional
cap a fora, volent soscavar aquesta sensació a través d'altres sensacions també il·lusòries com
les que ens poden oferir el fet de tenir diners, propietats, temps, relacions, sexe, etc.

Amb això no estem dient que haguem de rebutjar qualsevol tipus d’abundància terrenal.
Simplement, estem remarcant que és important posar consciència per adonar-nos que molt
possiblement estem cercant l’abundància externa des de la creença en l’escassetat i la
necessitat. Si descobrim que aquest és el nostre cas, podem no jutjar-nos per això i simplement
atendre conscientment (sentint i qüestionant sense judici) les sensacions d’escassetat i
necessitat per tal de permetre la seva transformació.

Moltes religions han caigut al parany de l'ego espiritual de rebutjar qualsevol tipus de riquesa i
fins i tot aquella relacionada amb el menjar i el sexe, confonent l'ordre de les correlacions. Quan
una persona troba la seva essència, és sinònim que troba la seva abundància i quan troba la
seva abundància s'adona que no necessita res i, per tant, deixa de buscar-la en el món extern.

Així mateix, no rebutja l'abundància que la vida li pugui oferir, sinó que l’agraeix i molt
probablement en comparteix gran part.

Un altre dels motius pels quals moltes religions o pràctiques espirituals han recomanat o
directament prohibit l'acumulació de riquesa, menjar, sexe, etcètera, és perquè creuen que
aquestes temptacions ens poden despistar del camí espiritual. En part és cert, però, al capdavall,
allò que reprimim ens sotmet i, per tant, en realitat ens despistem doblement. Creurem que
estem duent a terme un bon camí espiritual, però si en nosaltres hi han ganes d'experimentar
amb allò que creiem que necessitem, sempre hi tindrem un ull. Això l'ego espiritual ho sap i
per això també ens proposa per seguir distrets. En aquest cas, el que resulta útil és fer-se
conscient de les emocions lligades al sentiment de necessitat i integrar-les.

Pot passar que ens cansem de buscar l’abundància externa ja que ens adonem que res ens omple
espiritualment. No obstant això, donat que l’ego és molt sofisticat, sempre ens ofereix un
escenari hipotètic en el qual sentir-nos abundants dins del món de la forma. Per tant, el més
recomanable sempre és fer la integració emocional.

Quan tenim aquesta relació d'obertura amb les sensacions de carència i necessitat és quan per
fi connectem amb l'abundància que som. Quan un perd la por a les sensacions vinculades a la
pobresa és quan se li desplega la riquesa; primer a la seva ment i després a la seva realitat.
Sempre és en aquest ordre i això és molt important, ja que és justament quan connectes amb
el fet que no necessites res quan t'arriba tot allò que és “necessari” per a tu.

Així doncs, l'abundància es troba dins nostre i per accedir-hi necessitem sentir conscientment
totes les sensacions que semblin oposades a ella. No només quan integrem les sensacions
relacionades amb l'escassetat ens obrim a la riquesa essencial, sinó que aquest procés passa
amb qualsevol emoció que ens permetem sentir, ja que la capacitat de sentir és la que
transforma i tomba els murs que hi ha ara entre les sensacions egoiques que experimentem i
l’abundància que realment som.

2. Transformant la relació amb els diners

En general confonem diners amb abundància. És interessant observar que existeixen casos de
persones amb pocs diners que se senten abundants, persones amb molts diners que se senten
carents, persones amb pocs diners que se senten carents i persones amb molts diners que se
senten abundants. El que és realment important és connectar amb l'abundància essencial i no
reflectir en la forma una suposada abundància. Això no exclou que a la forma es manifesti
abundància. Així que allò que veritablement ens interessa és sentir la veritable abundància,
transformant la relació que establim amb els diners, transcendint els nostres patrons de
fidelitat familiar relacionats amb l’aspecte econòmic i qüestionant les creences d'escassetat i
no mereixement.

Solem tenir moltes creences negatives respecte els diners. Pensem que són dolents, que formen
part d´una societat capitalista deshumanitzada i poc honrada. Podem simplement desacreditar
aquestes creences qüestionant-les i obrint-nos a descobrir que els diners són simplement una
possibilitat de recurs que utilitzem per a l'intercanvi de béns.

D'altra banda, quan ens ve de gust comprar-nos quelcom, realitzar una formació, anar de viatge
etc. i experimentem resistències internes degudes a la nostra situació econòmica, podem usarho per adonar-nos de la por, la culpa, la vergonya o la indignitat que experimentem pel fet de
no tenir prou diners i acollir aquestes emocions.
Així mateix, si emergeix qualsevol emoció quan paguem multes, deutes, factures, etc. podem
usar-ho per sentir-la i qüestionar-nos les nostres opinions i creences.

Per altra banda, la nostra situació econòmica també reflecteix els patrons econòmics dels
nostres familiars. Existeixen diverses teories amb les quals coincidim fortament que recolzen
aquesta idea de fidelitat familiar en què, d'alguna manera, si hem tingut una família pobra, per
tal de seguir formant part del clan, no voldrem ser diferents i serem pobres per poder continuar
sent acceptats.

Podem prendre consciència d’això preguntant als nostres pares, oncles, avis, etc. si van patir
pobresa o quina era la seva relació amb els diners. Potser descobrim casos d'estafes, robatoris,
o que fossin malbaratadors o extremadament estalviadors, etc.

Si aquest és el cas, és important treure-li gravetat ja que si a la nostra família hi ha hagut algun
tipus de casuística com les anteriors esmentades, és molt habitual que tinguem la
predisposició a jutjar-ho i veure-ho més greu que la majoria de persones. Aquest deixar de
jutjar-ho i veure-ho amb relativitat ajuda a desfer els vincles invisibles amb el clan.

Per últim, resulta clau recordar que mai va de la forma, és a dir, no es tracta d'estalviar més per
tenir més diners o de gastar més perquè el flux de l'abundància s'obri, sinó de parar-nos a mirar
des de quin espai intern estem fent el que estem fent. Si ens adonem que és des de la por, la
culpa i la vergonya, podem obrir-nos a perdonar-ho, és a dir, a treure-li gravetat i a sentir el
que sentim. Un cop fet això, decidim allò que decidim segur que estarà alineat amb l’autèntica
abundància. Recorda que la nostra economia reflecteix part de la connexió que sentim amb
l'abundància interna. A més connectats estem amb la nostra naturalesa essencial, és a dir,
amb la veritable abundància, més es reflecteix en la nostra situació econòmica i més en pau
estem amb ella.

Exercici: Si descobreixes que a la teva família hi ha algun membre que tingués dificultat amb els
diners, pots escriure-li una carta, traient gravetat i drama a la seva situació i decretant que ets
lliure econòmicament sense que això impliqui deixar de pertànyer al clan. Després la pots
cremar.

3. Transformant la relació amb la feina

La feina no és una àrea que quedi exclosa de la nostra realitat interior. Som conscients que al
món existeixen diferents contextos i realitats laborals. Per això, estem parlant sobretot de la
dimensió subjectiva de com viu la persona la relació amb el seu treball, més enllà de les
condicions objectives. Dues persones en un mateix treball, digne o precari, ho poden percebre
i viure de manera totalment oposada.

Quan ens responsabilitzem d'aquesta subjectivitat, és quan podem transformar la nostra
realitat en relació amb la feina. Si en el cas d’un treball precari només ens basem en
justificacions d'índole socioeconòmiques, culturals o polítiques, encara que aquestes puguin ser
certes i puguin explicar contextos i situacions, ens poden situar en un estat de consciència
victimista, el qual alimenta, des de l'ego inconscient, aquesta mateixa situació laboral de
precarietat.

La visió que oferim no es contradiu amb la lluita dels drets dels treballadors o les polítiques de
dignitat laboral. És més, hi van a favor. Simplement pretenem que aquestes accions vagin
acompanyades de consciència. Per exemple, una lluita pels drets dels treballadors no serà tan
efectiva si no atenem la culpa, la ràbia o l’emoció que ens desperti aquesta situació ja que, si
l’emoció no és mirada, queda a l'ombra i llavors acaba sent necessària la manifestació de
certes situacions que activin l’emoció reprimida per tal que ens obrim a acollir-la
conscientment. És per això que analitzarem aquells aspectes inconscients que es poden veure
reflectits en el món laboral a nivell individual i col·lectiu.

Un cop hem vist que el nivell de satisfacció laboral té un alt grau de subjectivitat, abordarem els
seus condicionants:

- Tenir una relació pobra amb la realització espiritual i personal i un excés de recerca i
complaença amb allò extern.

Aquest punt és molt semblant, per no dir igual, al que ens podem trobar a les relacions de
parella, amistats i familiars. En no reconèixer-nos a nosaltres mateixos com el Ser que som i
sostenir inconscientment la creença en la necessitat de plenitud, busquem desesperadament
quelcom que ens ompli aquest buit. Afortunadament, la vida no està a favor d'oferir-nos allò
que creiem necessitar.

Així que, si et sents a disgust en un entorn laboral, et pots preguntar si pretens trobar
realització personal i sentit de vida a través d'una feina. Si és així, pots adonar-te que estàs
equivocat ja que primer va la realització personal i espiritual, la qual es pot expressar després a
la teva feina. És per això que parlem de disgust ja que una persona mitjanament realitzada es
troba més fàcilment a gust on sigui que treballi.

- fortes creences de culpabilitat i sacrifici.

Tots alberguem aquest tipus de creences a nivell inconscient, però hi ha algunes persones que,
arran de les seves experiències i personalitat, les tenen més arraigades.
Això les pot portar a trobar-se amb feines insatisfactòries o estressants on se senten mal
retribuïdes i no valorades.

És com si, d'alguna manera, es pretengués expirar o acabar amb aquesta culpa a través del
càstig o del sacrifici. A nivell inconscient, s'obté el benefici de creure en l'alliberament de la
culpabilitat a través de fer aquests treballs precaris.
Prendre consciència de la innocència i del fet que el càstig i el sacrifici no ens salven de res,
sinó que ens condemnen, ens allibera d'aquest sentiment intern i, per tant, ens proporciona
la força i la motivació per canviar la nostra situació laboral. A més a més, al canviar la causa del
nostre malestar a nivell inconscient, l'efecte es veu transformat.

- Limitació de possibilitats i creences limitants entorn del món laboral

És habitual que no creguem ni concebem allò que no veiem. En certa manera és lògic i coherent,
però aquest fet ens tanca moltes portes ja que, si no som capaços de mirar més enllà, no ho
farem i, per tant, serà difícil trobar quelcom diferent a la feina que tenim ara.
Quan estem en una feina que no ens agrada, és possible que per desconeixement de l'existència
d'altres tipus de feines o desconeixement d'altres capacitats que puguem tenir, pensem que no
podem escollir una altra cosa, que no hi ha cap altra feina per a nosaltres i que no sabem fer res
més. Per obrir la ment en aquest sentit, pot ser útil recordar en quantes ocasions ens hem
equivocat creient que no passaria alguna cosa que finalment va passar o viceversa.

Un altre recurs que podem emparar és el de la visualització. Aquesta ens pot ajudar a través de
la imaginació i la intuïció essencial a veure'ns treballant feliços i realitzats, sense necessitat de
saber on ni amb què. En practicar la visualització, l'inconscient s'activa per trobar ressonàncies
entre les nostres emocions i alguna feina que podria encaixar amb nosaltres. Pots consultar el
capítol de la “visualització creativa” per ampliar aquesta informació i posar-la en pràctica.

Moltes vegades, darrere d'aquestes creences limitants i de la ignorància sobre les diferents
possibilitats de treballar d'una altra manera o en una altre lloc, amaguem la por a no tenir
diners, la por a què diran, la por a fracassar. Aleshores, també és una bona oportunitat per
sentir aquesta por que fins ara estava tapada. A l’integrem aquesta emoció resulta molt més
fàcil obrir la ment a noves realitats laborals.

Finalment, et recomanem que busquis, t'informis, et mantinguis obert i curiós, provis altres
possiblitats, indaguis i preguntis a altres persones que se sentin realitzades amb la seva feina
per tal d’inspirar-te. Es tracta d’obrir la ment per descobrir que hi ha moltes maneres diferents
de treballar en les quals segur que hi ha un lloc per a tu.

- Falta de perdó en la relació amb la figura paterna.

S'ha observat que existeix una relació entre el treball i el vincle que mantenim amb el nostre
pare. Si experimentes qualsevol tipus de dificultats en el món laboral, és recomanable que
revisis la relació amb el teu pare. La inseguretat, l'autoexigència, la relació amb els superiors,
el perfeccionisme, canviar freqüentment de feina, no trobar res, tenir aferrament a la feina
que tens encara que no t'agradi, etc. Tot això pot tenir una ressonància amb allò que encara no
has solucionat amb el teu pare. Pot ser falta de perdó, potser que encara hi hagi idealització,
rancúnia, expectatives cap a ell, etc. Si et trobes en aquets tessitura, et recomanem el capítol
“relacions conscients” per aplicar-ho amb el teu pare.

- Fidelitats familiars i herència transgeneracional

De vegades, ens trobem vivint una vida que no és la que realment voldríem. Això passa perquè
a nivell inconscient estem sostenint lleialtats familiars que, si les trenquem, pensem que
seríem repudiats de la nostra família. És típic veure famílies en què, generació rere generació,
els fills treballen del mateix que els pares, sense plantejar-se si realment els agrada el que fan.

Hi han algunes afinitats que són més explícites, és a dir, més evidents i d'altres que són més
implícites. Per exemple, pot ser que et trobis treballant de metge i que no t'agradi o que
contínuament tinguis conflictes laborals, i això pot ser degut a que en la teva família hi han hagut
molts malalts. També pot passar que ningú de la família hagi tingut mai una bona feina i que,
inconscientment, t'ho prohibeixis per aquesta mateixa fidelitat familiar.

Si ets conscient d'una lleialtat familiar explicita podràs mirar quines emocions hi han al darrere:
la por a decebre, la por a l'exclusió, la culpa, etc. Nomes necessites viure-les sense judici i
qüestionar-te les creences per tal d’alliberar-te’n i gaudir de la teva pròpia vida laboral.

Si les lleialtats són implícites, pots observar i atendre quines emocions afloren només
plantejant-te la possibilitat de deixar o de canviar de feina. També pots escriure cartes
simbòliques al sistema familiar i després cremar-les. La base d’aquestes cartes és la d’expressar
des del respecte i l'agraïment el següent: La millor manera d'honrar la família és ser un mateix i
respectar les vocacions reals de cadascú.

Finalment, en el cas que estiguis incòmode o que sentis la necessitat de canviar de feina, pots
anar projectant el canvi i, paral·lelament, usar la teva feina actual per anar transformant
aquesta realitat. Pot ser que tinguis un conflicte amb el teu cap, companys o clients. Aquest
conflicte és usable per veure quines són les creences que sostens o quines són les emocions que
reprimeixes.

A mesura que ho vagis fent conscient, vagis perdonant els teus significats i t'obris a sentir les
teves emocions, és probable que observis canvis al teu entorn laboral o que estiguis en pau amb
la situació que s'està donant. Des d'aquí, quan canviïs de treball (si és que encara sents fer-ho)
experimentaràs com l'escenari és més pacífic i motivador.

Si no tens clar quina és la feina que t'omple, pots simplement entregar-ho a la vida, és a dir,
permetre que et vagi mostrant la manera com els teus dons i els teus talents poden posar-se
al servei de tots i totes.
Si en anar sanant les teves creences i emocions veus que encara persisteix el conflicte laboral
o que n’apareix algun de nou, pots continuar indagant en tu. Segurament descobreixis altres
creences subjacents o noves emocions que no estaves mirant.

D'altra banda, a nivell simbòlic, recorda que comentàvem al capítol de “relacions especials” que
l'entorn laboral simbolitza la família. El cap simbolitza el pare o l'autoritat masculina, els
companys són com germans simbòlics i els clients són fills simbòlics. Aleshores, pots aprofundir
en la relació que hi mantens. En general sol passar que jutgem algun aspecte del seu
comportament. Podem usar aquest judici per reconèixer-lo en nosaltres i perdonar-lo.
Per exemple, si opino que la meva companya és mediocre, puc mirar amb honestedat que, o bé
jo mateix em sento mediocre en algun aspecte de la meva vida o bé és una actitud que mai
toleraria en mi i que la considero greu.
En qualsevol cas, pots obrir-te a treure-li ferro i entendre que no hi ha res incorrecte o greu.
Qualsevol comportament poc amorós només és això, un reflex de desconnexió amb l'amor que
som.

Exercici: Pensa en allò que et molesta de la teva feina i escriu-ho. Descriu amb tota mena de
detalls els judicis que van apareixent i com et fa sentir la situació. Després, utilitza l'efecte mirall
per veure'l en tu, ja sigui en forma de potencial o en forma d'un comportament no acceptat i no
reconegut. Obre't a mirar les emocions que apareixen i a qüestionar-te'n la gravetat. Fes-ho cada
vegada que se't mogui alguna situació conflictiva al teu entorn laboral.

4. Transformant la relació amb el lloc on vius

Quan no estem a gust amb el lloc on vivim (això inclou no tenir lloc on viure), sempre existeix el
potencial que la situació o la nostra percepció canviï, però.. com ho podem promoure?
Primer de tot és clau ser molt honestos amb el que sentim. Si ens autoenganyem o apliquem
pensaments positius per no sentir el que estem sentint, la transformació no es donarà i si
passa, el malestar envers el lloc on vius t'acompanyarà als nous llocs .

Com més honestos siguem, amb més claredat podrem sentir totes les emocions vinculades a la
situació. Si aquestes s'integren i es transformen, la realitat es veurà forçada a adequar-se a la
nova realitat emocional i passarà allò que sigui més beneficiós per a la felicitat global. Llavors,
ens sentirem a gust allà on visquem.

No hi ha cap problema si veiem molt clar que no ens agrada el lloc on vivim i que ens agradaria
viure en un altre lloc diferent a l’actual. De fet, això poden ser veus del nostre Ser i veus a seguir.
El problema és que l'ego s'acull a aquests “desitjos” i els converteix en necessitats, i ja hem
vist que quan sentim necessitat, aquesta es reflecteix a la nostra vida.

En resum, per promoure una transformació en relació al lloc on vivim, cal reconèixer totes les
emocions vinculades al lloc, sentir-les conscientment i incloure la sensació de necessitat de
viure en un lloc diferent al que vivim ara.

5. Transformant la relació amb les necessitats

Aquest punt és molt clau ja que apareix a gairebé tots els conflictes i situacions de la nostra
vida. Moltes vegades hem sentit que necessitem que les coses siguin diferents, que l'altre canviï,
que necessitem tenir més o menys recursos, etc. La sensació de necessitat prové d'una creença
molt bàsica i estructural de l'ego, per això està tan present en nosaltres.

Aquesta sensació és molt desagradable, ens fa sentir buits, incomplets, indignes, entre moltes
altres emocions associades, aconseguint així que ens tornem literalment bojos per aconseguir
el que creiem necessitar i puguem gaudir de la sensació de satisfacció o plenitud.

Moltes vegades aconseguim obtenir allò que creiem necessitar del món extern. Quan això passa
ho vivim com una gran notícia. Tanmateix, el fet de trobar allò que creiem que necessitem
simplement ens manté alleugerits un temps fins que la sensació de necessitat original es torna
a manifestar i anem a buscar una altra cosa.

D'altra banda, quan sentim que necessitem quelcom i no ho tenim, patim moltíssim i això ens
pot portar a intentar pal·liar aquest patiment de moltes maneres. Algunes formes poden ser
més light, com ara recórrer al menjar, mentre que altres poden arribar a ser molt més extremes,
com podria ser autolesionar-se o fins i tot el suïcidi. Per tant, cap de les dues opcions no ens
serveix per acabar amb la sensació de necessitat. Aleshores, ens queda la possibilitat i capacitat
de sentir. Sentir la necessitat és la solució i l'opció per transformar-la d'origen.

L'origen procedeix d'una falta de presència. Si ens asseiem al seu costat presentment, la
sensació de necessitat simplement s'anirà diluint de manera natural. Per fer això, cal estar-hi
disposats, mantenint una actitud receptiva a la possibilitat d'experimentar que essencialment
no necessitem res i de descobrir com la sensació de necessitat es dissol sense haver aconseguit
allò que creiem necessitar.

Com més ens identifiquem amb el cos, més difícil se'ns fa obrir-nos a aquesta experiència, ja
que constantment estem justificant i argumentant les nostres necessitats. Per això, és tan
important que almenys contemplem la possibilitat que siguem quelcom més que un cos.
Podem obrir-nos a descobrir que som essència sense forma que creu ser forma (cos) sense ser-

ho. A mesura que ens anem desidentificant del creiem ser, descobrim com el cos ja no
experimenta tantes necessitats.

Quan es contemplen aquestes possibilitats, sol aparèixer un parany típic de l'ego, que és posarse a prova per veure si no necessitem menjar, per exemple. En realitat, l'ego sap que si no
menges t'ho passes malament, així que et proposa aquest desafiament per continuar
convencent-te que tot això són ximpleries i que les necessitats són reals.

Així que, com veiem, aquest és un tema delicat ja que novament va molt lligat a la nostra
identitat i és on més reaccionem. A més, cal mantenir un punt de vista espiritual on acceptem
la possibilitat de no sentir sensació de necessitat malgrat el que el cos pugui requerir.

Tanmateix, més enllà d'aquests casos extrems en què l'ego ens dirà que estem anys llum
d’experimentar-los, sí que ens podem obrir a acceptar que existeix la possibilitat de gaudir de
la felicitat i la pau sense obtenir el que creiem necessitar. Per tant, encara que no estigui amb
nosaltres la persona que creiem necessitar, encara que no faci el temps esperat o encara que no
tinguem els diners que ens agradaria tenir, etcètera, sempre comptem amb la possibilitat de
sentir-ne la necessitat i així transformar-la.

6. Transformant la relació amb el temps
Podem considerar el temps com un recurs d’aprenentatge per tal de descobrir qui som en
essència. Per tant, en aquest recurs hi té cabuda el descans, el goig, l’expressió artística, el
compartir amb altres persones, etc. Allò que se’n diu temps de qualitat. Ara bé, malgrat tot, el
temps segueix sent una il·lusió i, per tant, si ens posem a nivell essencial, quelcom innecessari
ja que l’únic temps real que existeix és el present.

Aquí és on se’ns torna a presentar una altra paradoxa: en la mesura en què valorem la vida
present de cada instant, més es reflecteix a la nostra vida i, per tant, es transforma la nostra
relació amb el temps. És a dir, disposem de més quantitat de temps lliure i de més qualitat.

Aquests beneficis no són per designis de l’ego, sinó en servei a la nostra essència. La nostra
essència sempre usa el temps pel bé de tots, i quan això passa, estem a gust amb la relació que
establim amb el temps, encara que ens quedi un dia de vida, o encara que estiguem molt ocupats
amb mil responsabilitats.

El temps vinculat a l'estrès per completar les tasques

Quan sentim que no tenim temps per demostrar ser prou vàlids, el temps es torna infernal, ja
que la nostra vàlua i dignitat passen de ser quelcom intrínsec a dependre de minuts, hores o
dies. Si no atenem la sensació de no ser vàlids, sempre tindrem una mala relació amb el temps,
ja que ho viurem com una amenaça. Si seguim considerant greu el fet de no ser capaços
d'arribar a temps o completar certes tasques, sempre ho viurem com una mostra d'inutilitat i
indignitat.

La transformació es dona quan decidim obrir-nos a sentir la por de no valer en determinades
tasques, quan ens obrim a experimentar la por a fallar, quan acollim la por que ens acomiadin,
és a dir, quan ens obrim a sentir qualsevol emoció que ens sorgeixi en relació a no arribar a
temps. Algunes de les emocions i sentiments amb què podem connectar són vergonya,
frustració, tristesa, impotència, por, solitud, etc. Podem deixar de culpar la falta de temps o les
dates de lliurament i fer-les servir per descobrir com ens sentim. En sentir conscientment, totes
aquestes sensacions es dissipen, contribuint fins i tot a què ens resulti més fàcil arribar a temps
amb les entregues i finalitzar les tasques de forma harmònica.

De totes maneres, el regal més gran que experimentem en viure aquestes sensacions i
qüestionar-nos la gravetat de no completar les tasques, és que ens sentim en pau haguem
arribat o no a temps d'acabar el que teníem proposat. Fins i tot podem estar en pau amb el
fet d'experimentar certes conseqüències no desitjades per no haver acabat les tasques, com
per exemple que ens acomiadin de la feina o perdem un client. A la vida no hi ha res que no
s'ajusti a nosaltres sempre que estiguem connectats a ella. Per tant, si en entrar amb pau amb
les nostres “no arribades a temps” seguim sense arribar a temps, és que potser aquell escenari
no era per a nosaltres, per mil raons que desconeixem. Des de la consciència, tot això ho veiem
amb claredat, deixem d'estressar-nos i de forçar les situacions i, per tant, vivim la nostra vida
més relaxadament.

Falta de temps per fer allò que vull fer o viure.

Si ens frustrem o ens sentim malament per no disposar del temps que ens agradaria per poder
fer allò que desitgem o bé perquè certes situacions impliquen anar a un ritme diferent al que

voldríem, és perquè estem més pendents de les necessitats i del temps il·lusoris que de la
presència real i existent.

Això passa perquè projectem en el temps les nostres sensacions de necessitat produïdes per
una manca de connexió i de coneixement propi. Quan ens desconeixem espiritualment, ens
sentim mancats i, aquestes mancances acaben projectades al món.

En aquest cas, pensem que el temps és el que “permet” o no satisfer les nostres necessitats, i
això és un gran error, ja que l'únic que veritablement satisfà les nostres sensacions de
necessitat és viure-les en el present i el present manca de temps i per tant, mai s'esgota.
No necessitem més temps lliure (encara que ho puguem desitjar i és amorós que ens hi
enfoquem). El que “necessitem” és sentir la sensació de privadesa i de carència fins al fons.

D'aquesta manera es transforma la relació amb el temps i tenen lloc dues coses. La més
important és que quan no tenim el temps que ens agradaria tenir, sentim que no ens falta res
en essència, ja que la vida continua sent ara. Descobrim que tots els altres escenaris hipotètics
d'una realitat diferent en què disposaríem de més temps només són conjectures i idees
mentals que estan mortes ja que no existeixen. En canvi, el nostre instant present sí que és
viu, i al ser viu conté la felicitat essencial, independentment de que l’estiguem experimentant
o no.

Per altra banda, en transformar la relació amb el temps, la nostra vida ho reflecteix amb més
temps de qualitat. La paradoxa de sempre, quan ja no necessitem temps, és quan més temps
tenim per fer el que realment volem fer.

Transformant la relació amb el passat i el futur

Tant si la nostra atenció es troba excessivament dipositada en el passat com en el futur, fruit
d’aquesta desatenció del present entrem en un desequilibri intern que experimentem de
diferents formes, especialment en forma de tristesa (passat) o d’ansietat (futur). L’ego usa
aquest desequilibri i les seves conseqüències emocionals per argumentar i associar les
emocions presents amb els esdeveniments recordats del passat o imaginats del futur. Donat
que en realitat tot succeeix en el present, la solució està en el present.

A l’ego li encanta el temps passat/futur perquè és on més pot jugar amb la il·lusió i la imaginació
i atrapar-nos allà. Per tant, la solució als nostres conflictes emocionals relacionats amb el
passat o el futur, es troba en sentir les emocions suposadament derivades d’aquest passat o
d’aquest futur en el present.

Fixa’t en quantes emocions experimentem fruit d’imaginar esdeveniments que no han passat
i que només pot ser que passin, i que a la vegada desconeixem com ens sentiríem si passessin,
desconeixem com les comprendríem i inclús desconeixem quin sentit major tindria aquest
suposat esdeveniment en les nostres vides.

Per tant, el que succeeix quan temem el futur, és que dipositem l’atenció en records passats
d’experiències desagradables i els projectem en un futur escenari hipotètic. Això ens allunya
del present, creant tot un malestar que posteriorment serà associat a aquestes situacions
futures que imaginem i temem.

L’ego no només usar els aspectes negatius del passat per tal d’allunyar-nos del present, sinó
que també contempla el passat per recordar allò bo que vam tenir, que ara no tenim i que en
un futur hipotètic podríem tornar a tenir. Això també genera desequilibri, com a conseqüència
de la desatenció del present. Llavors, quan aquest futur hipotètic no arriba i l’ esperança caduca
apareix la tristesa i la melancolia per no poder tornar a reviure aquella experiència passada,
el trobar-ho a faltar, la sensació de necessitat i l’ansietat per aconseguir-ho.

Així doncs, per transformar la relació amb el passat i el futur, hem de tornar al present i sentir
tots els desequilibris emocionals generats a causa d’aquesta desatenció. Un cop ens
reequilibrem, el passat i el futur es miren des d’un prisma essencial, on entren en joc
l’agraïment i l’oportunitat.

7. Transformant la relació amb els hobbies

De vegades ens trobem que no sabem què fer amb el nostre temps lliure o que no tenim aficions
o hobbies. En aquest apartat pretenem donar-te alguna idea o pauta per relacionar-te
conscientment amb aquesta situació i així poder permetre la seva transformació.

Una de les principals raons per les quals ens podem trobar que no sabem què fer o que no tenim
cap afició és el fet que no ens coneixem. No ens referim a un conèixer-se de qui soc jo i que
m'agrada o que no m'agrada, que evidentment també és fonamental, sinó que no ens coneixem
a un nivell profund a causa d’una falta de connexió amb les emocions, amb els desitjos i fins i
tot amb els pensaments de manera conscient. Aquesta desconnexió es pot deure a diferents
conductes apreses, com ara haver après a mirar i complaure sempre els altres i oblidar-se d'un
mateix per por a l'abandó, a no ser estimat, etc.

Aquestes conductes ens poden portar a un nivell de desconnexió de nosaltres mateixos tal que
no puguem descobrir quines són les passions que ens connecten amb allò que ens fa sentir
inspirats on el temps passa volant.
Si la causa és la desconnexió, llavors la solució serà tornar a connectar amb nosaltres. La bona
noticia és que no necessitem anar al passat per connectar de nou amb la nostra essència ja
que podem fer-ho des d’ara mateix, en el moment present.

Quan un s'adona que no té aficions o no sap quins hobbies li agradaria fer, és un bon moment
per plantejar-se si ha après a no sentir les emocions desagradables, a reprimir-les i a ocultar el
patiment que aquest rebuig comporta. Per tal de despertar la voluntat de sentir tota emoció
o sentiment que se’ns presenta a la vida només necessitem recordar que quan més ens
connectem amb el sentir, no només connectem amb aquestes intensitats emocionals, sinó que
arribem a ser conscients de la nostra espiritualitat, de la nostra saviesa i de la nostra
naturalesa de Ser. Des d'aquest espai és des d'on comencem a descobrir les aficions que ens
permeten expressar la nostra creativitat i gaudir de l’essència que Som.

Així que si et trobes que no saps què fer en les teves estones lliures i que t'agradaria tenir
hobbies però res et motiva, no ho vegis com un problema sinó com una invitació a anar cap a
tu des del sentir emocional.

