
LES BASES D’UNA VIDA CONSCIENT (BLOC 1) 

 

1. Què entenem per viure conscientment? 

 

Les situacions de vida sempre ens mostren els nostres judicis, les nostres creences i les nostres 

opinions envers el món, així com la nostra relació amb l'espiritualitat. Si  parem atenció, pot 

ser que descobrim els nostres conflictes interns i, des d'aquí, pot ser que decidim seguir 

ocultant-los o bé, qüestionar-los i obrir-nos a sentir des de la presència totes les incomoditats 

i emocions vinculades a ells: inseguretat, nerviosisme, angoixa, sensació de buit, culpabilitat, 

por, ràbia, impotència, etc. 

 

Així doncs, una vida conscient és una actitud basada en la voluntat d’usar totes les situacions 

que la vida ens ofereix per tal de connectar amb la nostra veritable essència, dirigint l’atenció 

cap a l’amor que som, més enllà del que creiem i percebem.  Per tant, viure conscientment és 

aprendre a actuar des del cor i responsabilitzar-nos de tot el que ens succeeix, per tal d’usar-

ho com a mirall de les nostres creences inconscients de separació, culpa i incomplitud.  

 

Viure conscientment és relacionar-nos amb el món i amb nosaltres mateixos des de 

l’acceptació de tot el que experimentem i som, activant la voluntat d’anar més enllà dels 

nostres judicis i interpretacions. És obrir-se a la possibilitat que absolutament tots els instants 

presents són dignes de ser viscuts plenament, ja que tots estan fets de la mateixa matèria 

prima, que no és altra que l’amor, la felicitat i la pau. 

 

Viure conscientment és enfocar-se a qüestionar els pensaments i les creences limitants i 

decidir de nou, atenent la complitud de la  nostra naturalesa essencial. És perdonar-se en tot 

moment per cada acte, pensament, emoció o sentiment que experimentem. És perdonar i 

alliberar els altres de les nostres interpretacions i no fer-ho des d’un espai en el que passem 

per alt el “pecat”, sinó des de la consciència que realment no podem jutjar res com a 

pecaminós.  

 

2. Els atributs de la nostra naturalesa essencial 

 

Des de l’ego creiem que la felicitat està fora de nosaltres i validem el pensament que, per tal 

d’experimentar pau i plenitud, depenem de les circumstàncies que passen. 



Aquesta creença és falsa ja que, si ho mires amb honestedat i voluntat de viure des la veritable 

realitat, la nostra naturalesa essencial és felicitat i pau permanents. Pot ser que d’entrada,  

l’adjectiu “permanent” et sobti ja que en el dia a dia hi ha moltes circumstàncies que ens porten 

a creure que és impossible que la felicitat s’estigui donant a cada instant. Simplement, es tracta 

d’obrir-se a aquesta possibilitat, no de validar-la com a certa.  

 

Des d’aquesta actitud d’obertura i des de l’autoindagació podràs descobrir que els atributs del 

Ser són: 

 

· Plenitud i perfecció (sinònim d'abundància, realització, sentit de Ser, no dualitat, unitat) 

· Creativitat (sinònim d'extensió, compartir, expressió) 

· Joia (sinònim de felicitat serena) 

· Gratitud (sinònim de fortuna, satisfacció) 

· Invulnerabilitat (sinònim de seguretat, immortalitat) 

· Immutabilitat (sinònim de inalterable, no pot guanyar ni perdre, ni millorar ni empitjorar. Ets 

tot el que ets i ets tot el que necessites). 

 

Aquests atributs no són sentiments, ni emocions ni estats d’ànim alterables ja que, com hem 

comentat, la nostra naturalesa és eterna, immutable i invulnerable. 

  

Per tant, si el que realment desitgem és experimentar felicitat plena, en primer lloc podem 

enfocar-nos a deixar de seguir esperant que les situacions, les persones i la nostra personalitat 

ens omplin i ens aportin aquest atributs, així com reconèixer tots aquests atributs en 

nosaltres. 

 

En segon lloc, es tracta de connectar amb el present, observant el que pensem i percebem amb 

plena honestedat. Si el que experimentem és pau i joia és perquè estem atenent la realitat tal i 

com s’està donant.  

Si no ho experimentem i observem que estem sostenint creences d’escassetat, de por o 

d’incomplitud, no es tracta de rebutjar-les ni protegir-nos d’elles ja que al fer-ho els hi estaríem 

atorgant legitimitat. Del que realment es tracta és de permetre que hi siguin i decidir 

qüestionar-les, és a dir, decidir deixar-les de validar com a certes per obrir-nos a una nova 

mirada, més alineada amb el que realment està succeint.  

  



3. La felicitat sempre present 

 

Així doncs, el fet que la majoria de vegades no experimentem en la nostra consciència els 

atributs de la nostra essència, no vol dir que s'esvaeixin, ni que els perdem o que no s’estiguin 

donant. El que vol dir és que no els hi estem prestant atenció i ens estem creient els nostres 

pensaments egoics ( basats en la creença de la separació del Ser).  

 

És clau saber que si justifico la meva infelicitat, la segueixo fent real i llavors no em permeto 

experimentar la felicitat existent. En canvi, si em poso en coherència amb el que és, atenc els 

pensaments i les emocions que estic sentint des d’una observació neutra ( i no des del drama 

i la justificació) i paral·lelament m’obro a contemplar la felicitat existent, m’estic alineant amb 

la vida i estic promovent el poder experimentar la plenitud que s’està donant a cada instant.  

 

Per tant, és compatible experimentar qualsevol emoció negativa i saber que paral·lelament la 

felicitat segueix existint. No hi ha res que justifiqui les nostres emocions, sinó que aquestes 

són fruit de les creences que sostenim. És útil recordar que el que sentim és subjectiu i que, 

per tant, davant d’una determinada situació podem experimentar un ampli ventall d’emocions, 

les quals depenen dels pensaments que estiguem validant com a certs. 

 

Així doncs, podem recordar que fem el que fem i passi el que passi, sempre estem acompanyats 

de la nostra naturalesa essencial amb tots els seus atributs. Obre't a experimentar aquesta 

meravellosa possibilitat i deixa't transformar per ella amorosament i en el moment oportú, 

sense intervenir. Recorda que cap situació externa pertorba la felicitat que som ni els seus 

atributs. La gaudeixes si la consideres i si atens l’instant present tal i com s’està donant. 

 

4. Les estratègies de l’ego per negar la felicitat present 

 

L’ego és un conjunt de creences que neguen la felicitat present, justificant i interpretant els 

nostres estats no feliços. És la idea origen de tot patiment: “El Ser no existeix”. 

Quan parlem de Ser ens referim a la nostra veritable naturalesa, a la nostra essència invulnerable 

i plenament feliç. 

 

La dinàmica de l’ego consisteix en negar, jutjar, victimitzar-se i fomentar accions que 

contribueixen a sustentar la negació del que realment som. 



 

Les creences limitants ( no soc Ser, soc culpable, soc vulnerable, soc indigne...) són fruit de l’ego, 

el qual s’alimenta d’elles per subsistir. Es tracta d’observar-les, de no lluitar-hi ,de no creure-

les i d’estar-hi amb pau. Aquestes creences no representen cap amenaça a l’amor que som ja 

que són falses. Per tant, ens podem obrir a acollir-les sense jutjar-les ni identificar-nos amb elles. 

 

Les principals estratègies que l’ego usa per negar la nostra essència són: 

 

- La cerca externa. Quan busquem la felicitat, la plenitud, la realització, la curació, el valor, 

l'amor, etc. al món extern, el que fem és negar de forma rotunda la nostra essència. 

Aquest és un punt controvertit, especialment quan ens referim a temes de salut o a 

recursos de primera necessitat, ja que els resultats que obtenim amb les solucions 

externes són aparentment ràpids i visibles. No obstant això, si som honestos, veiem que 

no són la veritable solució ja que no ens ofereixen una transformació real, sinó que 

actuen com a analgèsic. La nostra proposta no es basa en abandonar les bondats i els 

béns del món extern sinó en recordar que tota causa és interna i que, per tant, la 

veritable curació i solució també és interna. 

 

- El judici és una defensa de la creença en la indignitat, la no vàlua, la pecaminositat, la 

crueltat, la maldat, la vulnerabilitat, etc. Al jutjar fora o a nosaltres mateixos, creiem 

inconscientment que ens lliurarem de la culpa inconscient que tots alberguem dins 

nostre. Al fer-ho, estem validant la culpa com a real.  

 

Per deixar de jutjar, cal adonar-nos que en realitat mai comptem amb totes les variables 

i informacions universals com per poder jutjar o condemnar una determinada situació. 

Ens serà útil recordar que el dualisme bé/malament, correcte/incorrecte és fals i que 

les nostres accions poden ser conscients o inconscients, sense que això justifiqui cap 

correcció o sigui una evidència de maldat. Quan jutgem, podem observar què és el que 

estem projectant fora (que prèviament hem jutjat en nosaltres), per així decidir deixar 

de fer-ho. 

 

- El capritx és ego màxim, és un desig de voler que les situacions siguin a la nostra 

manera. Ens allunya d’experimentar pau ja que ens porta a no acceptar la realitat tal i 

com és.  Ens connecta amb el primer dels capritxos no obtinguts realment que és el de 

separar-se de la unió del Ser per experimentar la individualitat.   



 

Quan estem experimentant capritx en una determinada situació, és important adonar-

nos que ens trobem en una posició infantil i que la podem deixar anar a través de 

l'acceptació. De fet, no hi ha res que necessitem a un nivell essencial, per tant, sempre 

podem connectar amb aquesta realitat profunda, acollint i abraçant la sensació de 

necessitat i caprici que estem experimentant. 

 

- La impaciència amaga la creença que allò que creiem que necessitem potser no es 

donarà favorablement. El fet de creure que ho necessitem és el que ens genera 

angoixa. Aquest sentiment d’angoixa queda “compensat” a través de l’esperança de que 

allò que creiem que necessitem esdevingui. Per tant, és una mostra de la ignorància del 

fet que com a Ser que som no necessitem res extern per experimentar la verdadera pau 

i felicitat internes.  

 

Cada instant és ple i conté allò que necessitem, per tant, reconèixer aquest fet ens 

porta a abandonar la impaciència, ja que implícitament estem reconeixent que no hi ha 

un instant millor que aquest. El present és l'únic instant que és viu i, per tant, el futur 

només existeix a la nostra imaginació. 

 

- L’estrès es basa en la creença que es poden donar situacions que et poden robar la 

llibertat i la pau. Sol experimentar-se quan abordem moltes coses a la vegada o quan 

vivim situacions que creiem que són complexes o angoixants.  

 

A vegades pensem que tenir moltes coses a fer és angoixant en sí quan, en realitat, el 

que veritablement ens angoixa és la creença de que si no assolim totes les tasques i 

responsabilitats, no valem i no som dignes d’amor. Per altra banda, creiem que les 

conseqüències de no fer-ho seran greus i comportaran malestar. En creure això estem 

validant la gravetat i la no vàlua com a reals. 

 

Per poder abandonar l'estrès ens pot ajudar treure importància a allò que donem 

aquesta importància, així com deixar de buscar el reconeixement i l'amor externs i 

acceptar la intensitat que comporta realitzar diverses tasques alhora o tenir terminis 

de lliurament, qüestionant les nostres creences al respecte. 

 



- La queixa amaga la creença de que a través d’ella aconseguirem el que volem. Com més 

ens queixem, més confiem amb la queixa com a mètode perquè es doni el que 

desitgem. Per altra banda, també alimenta la creença de victimisme i d’abandonament. 

D'aquesta manera, no ens responsabilitzem de les nostres vides i, per tant, ens allunyem 

de la consciència que l'essència ens viu i És. Per això la presentem com a un obstacle a 

l’experiència del Ser que som.  

 

La queixa pot ser addictiva, ja que, a través d’ella expressem un malestar intern que 

ens ofereix una ràpida sensació de lleugeresa. En poc temps, però, ens envaeix una 

sensació més acusada de malestar que tornem a projectar cap al món o cap a nosaltres 

en forma de més queixes. 

 

Per abandonar la queixa cal observar-nos en el moment en què ens estem queixant. 

Podem adonar-nos de tot l'orgull i victimisme que validem i atendre totes les 

emocions que no volem sentir i ens porten a fer servir aquest recurs inútil i tòxic. Quan 

comencem a ser conscients que ens queixem i que la queixa és inútil, tendim a queixar-

nos per haver-nos queixat. És en aquest instant quan podem decidir no fer-ho i 

començar a assumir la nostra responsabilitat envers la queixa, descobrint com ens 

relacionem amb el món extern i intern. 

 

En la mesura que observem les nostres queixes sense jutjar-nos, la mateixa consciència 

ens mostrarà com de malament ens senta queixar-nos i llavors veurem molt clara la 

seva inutilitat. Per tant, per deixar de queixar-nos és clau no jutjar-nos per fer-ho. 

 

- La necessitat de control amaga inseguretat, fruit de la creença que hi ha situacions que 

són imperdonables i invivibles, com ara experimentar patiment o vulnerabilitat, els 

conflictes, les pèrdues, etc.  

 

L’excés de control posa al descobert la creença que si ens accionem de la manera que 

creiem per afavorir que les situacions esdevinguin tal i com volem, llavors aquestes es 

donaran i que sinó no, obviant que hi ha altres factors tan interns com externs, històrics, 

culturals, ambientals i circumstancials que influeixen i donen sentit a l’esdevenir dels 

fets que no podem controlar. Això no significa que a partir d’ara no tinguis en compte 

res o no t’anticipis als esdeveniments sinó que te  n’adonis de la necessitat de control 

no et tregui del teu centre. 



 

Així doncs, quan no es dona el que volem, és una oportunitat per adonar-nos que no 

podem controlar el que succeeix a la vida. Fixa’t que la incapacitat de control posa de 

manifest la nostra ignorància i que, quan aquesta és fa evident, ens apropem al 

despertar de la consciència verdadera que som. Desconeixem què és el que més ens 

convé, tant a nosaltres com als altres. Som ignorants del que és més apropiat en cada 

situació, del nostre veritable origen i del que realment som. Quan volem controlar, 

estem declarant que no som ignorants. Aquesta declaració s’ha de defensar 

constantment, atorgant significats personals a cada situació de vida, quedant així al 

marge de la experiència essencial.  

 

Així que, per abandonar el control, el primer que podem fer és no jutjar-lo i deixar de 

controlar-lo també a ell. És a dir, acceptar les nostres parts controladores i 

comprendre'n l'origen. Atès que l'arrel del control sempre és la por i la creença que 

podem controlar, cal sentir a la por conscientment i qüestionar-nos la nostra 

limitadíssima capacitat de controlar allò que succeeix. Podem adonar-nos que podem 

influir en certes situacions, però que a partir d'un punt ja és manipular o directament 

fer el ridícul davant dels designis de la vida. 

 

- La indecisió amaga la creença de que els resultats de les nostres decisions determinen 

la nostra vàlua. Pensem que si ens equivoquem podem fer mal i podem patir. A la 

vegada, pensem que si ens equivoquem no serem dignes d’amor, no ens estimaran ni 

ens validaran. Existeix la creença de que sempre hi ha una decisió encertada i una altra 

que no, o una millor que una altra o una menys pitjor que una altra.  Es tracta d’adonar-

se que com a humans que som no podem saber si una decisió està ben presa o no. Per 

tant, podem decidir enfocar-nos en la perspectiva espiritual i ser conscients que no 

existeix correcte ni incorrecte i que, per tant, mai ens podem equivocar. 

 

- La preocupació, lligada a la indecisió, amaga el judici que tenim envers la situacions 

que no desitgem.  Per això, quan anticipem o intuïm que quelcom que no acceptem de 

cap manera pot passar, és quan ens preocupem. A l’acceptar les situacions tal i com 

son, incloent la capacitat d’evitar-les, i entenent que si no les hem pogut evitar pot ser 

que tingui a veure amb el procés de despertar de consciència, és quan ens deixem de 

preocupar de debò.  És a dir, les situacions no desitjades que no es poden evitar són 



una oportunitat per perdonar i deixar anar les nostres creences associades a la creença 

origen de separació. 

 

Fixa't que, si per exemple no jutges la malaltia perquè l'entens com una possibilitat 

d'aprenentatge, et deixes de preocupar i simplement l'atens i t'ocupes d'una manera 

harmònica, obrint-te a descobrir el missatge que aquest símptoma físic et porta. És a 

dir, la fas servir per al teu despertar de consciència. 

 

- La mandra amaga una existència d’orgull i de revel·lia envers les obligacions i 

responsabilitats ja que aquestes ens poden activar un sentiment de soledat i 

abandonament . També hi ha la por a fer-ho malament i, per tant, a trobar-se cara a 

cara amb la sensació d’incomplitud i de no vàlua. 

 

Així mateix, la mandra també ens pot mostrar una falta d'interès i una desvaloració en 

relació als beneficis que comporta fer certes tasques com poden ser ordenar, netejar, 

acabar deures o treballs, etc. En aquest cas concret, pot tenir a veure amb el no 

mereixement, ja que és una forma d'allunyar-se del benestar personal. Per exemple, 

si et fa mandra deixar la casa neta, t'allunyes del benestar que produeix haver netejat i 

gaudir de la casa endreçada. Fixa't que, a més, s'activa la culpa per no fer-ho. 

 

Per transformar aquest mecanisme ens podem fer conscients de l'orgull, la supèrbia, 

l'abandonament, la culpa i el sentiment de solitud que experimentem i acollir totes 

aquestes emocions i sentiments. Podem obrir-nos a revisar la nostra percepció de 

l'error i a enfocar-nos en tenir present que tota tasca pot ser útil per descobrir les 

creences i les emocions que emergeixen en fer-les. 

 

- El sobreesforç amaga la creença que necessites fer molt i bé per valdre. És un 

mecanisme de compensació de la sensació d’incomplitud i no vàlua. Al fer de més, 

amagues aquesta sensació ja que aparentment et sents realitzat per tota la feina ben 

feta (i a la vegada esgotat). Cal mencionar que pot ser que tinguis ganes de fer les coses 

ben fetes i que t’accionis des d’un espai connectat i inspirat per dur-les a terme. Fixa’t 

que llavors el resultat sol ser harmònic i el procés, tot i que pot ser sigui cansat, sempre 

resulta  gratificant i fluid.  

 



Per transformar aquest mecanisme pots obrir-te a sentir les sensacions no valia o la por 

de no ser suficient i qüestionar-te les creences sobre la vàlua personal, recordant que 

som valuosos no pel que fem ni pels resultats de les nostres accions sinó pel fet de 

existir. 

 

- El perfeccionisme i l’autoexigència amaguen la creença que existeix una manera 

perfecta de fer les coses i que aquesta és assolible i necessària. Així mateix, se suma la 

creença que, si no fem les coses “correctament”, aleshores no valem i no som dignes 

d'amor. En cercar la perfecció, estem confirmant la idea d'imperfecció. Això no vol dir 

que fem les coses de qualsevol manera, sinó que les podem fer buscant l'excel·lència, 

però des d'un espai lliure i relaxat on no som esclaus dels resultats. 

 

Per transformar aquest mecanisme és necessari acollir les emocions de no-vàlua i de 

no mereixement d'amor i qüestionar-se la creença vinculada al que és correcte i 

necessari. 

 

En resum, per poder estar en pau amb tots els autoboicots egoics que experimentem, 

simplement es tracta d'observar-los i obrir-nos a sentir les emocions que tapem amb ells. 

Podem atendre i qüestionar les creences que emergeixen i recordar que cap d'aquests 

mecanismes no és greu ni ens defineix. Podem simplement recordar-nos que no som 

vulnerables, que no som malvats, que valem pel sol fet d'existir i que res extern ens pot robar 

la pau que som. 

 

5. El Karma 

 

El Karma és l'aparició d'aquelles situacions que ens resulten incòmodes (degut a que les 

jutgem i les rebutgem) i que es presenten com una oportunitat per viure-les plenament amb 

consciència. 

 

Al pensar i creure que algunes situacions són insuportables o indignes, no les vivim amb una 

actitud de benvinguda ni d'acceptació, sinó que quan apareixen fugim d'elles o les sofrim. 

Llavors, la vida ens les  presenta de nou per a què les puguis acceptar i viure sense judici.  

 



Cal adonar-nos que tots els instants són dignes de ser viscuts ja que tots contenen felicitat, 

encara que d’entrada no ens ho sembli. Per tant, no tenim motius per no ser feliços i per 

rebutjar certes situacions o experiències de vida. 

 

Recorda que allò que més rebutges mai queda exclòs de l'Amor, perquè l'Amor és invulnerable 

a qualsevol situació i circumstància. Tots tenim aquelles àrees concretes que ens costen més 

d'acceptar. En realitat, són simplement escenaris en què entrem fortament en lluita ja que 

creiem que van en contra del que considerem pau, és a dir, ens hi oposem molt fortament a 

causa de la nostra gran ignorància. Sabent això, ens podem adonar que la vida no té cap 

problema amb la seva existència i que els accepta incondicionalment. Aleshores, podem obrir-

nos a deixar de rebutjar-los i incloure'ls en la nostra experiència per així poder atendre el 

malestar que se'ns activa i deixar de validar-lo com a real. 

 

El nostre prisma humà tancat i esbiaixat no ens permet veure com la vida no deixa cap situació 

ni persona sense amor ni acceptació. La vida és simplement conscient de la seva pròpia realitat 

immortal i invulnerable, així com de la realitat il·lusòria de les circumstàncies que nosaltres 

no acceptem. Per això se'ns demana fe i que estiguem disposats a fer un pas de confiança per 

descobrir que potser el que veiem no és tan greu ja que, en una dimensió més profunda i real, 

és cert que no té gravetat alguna. 

 

6. Perdonar 

 

Perdonar és adonar-se que tot allò que percebem és fruit de la nostra interpretació 

condicionada i decidir, de forma conscient, deixar de fer-ho.  

Així doncs, perdonar al món i a nosaltres mateixos és comprendre que tot el que veiem i 

experimentem és fruit dels relats que hem construït i que allò que tant condemnem és el que 

hem erigit amb la nostra percepció. 

 

Al condemnar les nostres interpretacions fabricades, sentim dolor i culpa, generant així més 

patiment i més necessitat de projectar-lo cap a un suposat escenari extern. D’aquesta manera 

generem un cicle de dolor i projecció del qual no sortim si no l’atenem i no ens qüestionem les 

nostres creences i opinions. 

 

Per tant, decidir deixar d’interpretar i de condemnar es presenta com la clau a la fi del patiment. 



Cal tenir present que tenim tan posada la nostra seguretat en les nostres interpretacions que 

contínuament necessitem atorgar significat a tot el que ens passa, vivint-ho com un mecanisme 

de supervivència. Si el que volem és experimentar pau vertadera, és important decidir 

qüestionar-nos els nostres significats i adonar-nos que és el nostre ego qui ens fa creure que 

els necessitem per subsistir. 

 

6.1.  Una nova mirada envers les situacions disharmòniques 

 

Qualsevol situació o acció disharmònica es pot contemplar com una evidència de la nostra 

identificació amb l’ego i, per tant, és usable per perdonar-la. No existeixen graus ni excepcions, 

el perdó és total o no és. Així doncs, resulta interessant atendre absolutament tot el que ens 

molesta, jutgem, creiem que és imperdonable, malvat, impossible d’acceptar i  que ens obrim 

a qüestionar-ho. La nova mirada està enfocada en reconèixer que en realitat tota situació 

disharmònica és:  

 

-      Un error (sense que sigui dolent, correcte o incorrecte). 

-      Un reflex d’identificació amb l’ego. 

-      Una clara senyal d’ignorància. 

-      Un reflex d’un desig inconscient de que allò que està passant passa per poder-nos 

victimitzar i culpar a l’altre. 

-          Un acte innocent. 

 

Per això és interessant treure-li ferro a tot el que ens activi malestar ja que, en realitat, ho 

generem per demostrar, convèncer-nos i reafirmar que la maldat y la gravetat són reals. Es a 

dir, ho usem per justificar el nostre patiment i, d’aquesta manera, el seguim mantenint vigent. 

 

7. L’acceptació 

 

Acceptar significa reconèixer que les situacions no poden ser d’una altra manera, sinó que són 

com són. Acceptar ens porta a la fi de la negació, és a dir, a deixar de pensar que una 

determinada situació hauria de ser diferent a com estar sent.  

 

És important adonar-se que l’acceptació no la fem nosaltres des de l’ego, sinó que esdevé quan 

ens connectem realment amb l’essència i deixem de jutjar les situacions. Tot el que succeeix ja 



està sent acceptat per la vida, però nosaltres no ho veiem. Per tant, resulta clau prendre 

consciència que no som nosaltres els que hem d’acceptar una situació concreta. Aquí, l’ego 

espiritual sol colar-se i ens porta a pensar que necessitem aprendre a acceptar, oferint-nos  mil 

i una formes per fer-ho (quan en el fons, no pretén que ho aconseguim).  

 

En realitat és molt simple. Només cal que deixem d’intervenir i ens obrim a la possibilitat de 

que aquella situació que interpretem com a indigna, errònia, etc., en realitat és neutra i que, 

per tant, el patiment és fruit de la nostra interpretació i no de la situació en si. Llavors, al 

contemplar aquesta possibilitat i decidir obrir-nos a ella, ja estem promovent que l’acceptació 

es doni. Fixa’t que és una decisió interna, una activació de la voluntat de mirar-ho diferent. No 

hi ha cap més acció a dur a terme, no és necessari aplicar cap tècnica ni cap mètode concret 

per l’acceptació. 

 

Acceptar ens permet sortir del victimisme i del judici. Acceptar ens permet apoderar-nos i ens 

brinda la capacitat de donar una resposta harmònica, útil i amorosa als esdeveniments  que 

van succeint. En aquest sentit, acceptació i perdó van de la mà. 

 

Cal mencionar que acceptar no és sinònim de resignar-se. Quan acceptem de veritat una 

situació, sentim pau i comprensió. Quan ens resignem, en canvi, ens quedem amb mal gust de 

boca ja que seguim pensant que aquella situació, en realitat, no hauria d’estar passant.  

 

És important adonar-se que no estem disposats a acceptar la plena felicitat. Hi ha situacions en 

que no ho veiem possible: quan ens quedem sense feina, quan ens deixa la parella, quan ens 

discutim amb els fills, amb els pares, etc.  Aquestes situacions són idònies per ser usades i per 

prendre consciència que per acceptar-les hem de deixar de voler tenir raó i obrir-nos a la 

possibilitat d’estar equivocats i que tota situació és susceptible de ser estimada, encara que 

d’entrada ens sembli impossible. 

 

La vida sempre ens mostra el que no acceptem, és a dir, els nostres límits a l’amor. 

No ens agrada estar equivocats o no tenir raó. Quan acceptem que no sabem, quan ens obrim 

a la ignorància, és quan ens deixem portar per la inspiració. És un moviment d’obertura. Et 

pots preguntar: Em disposo a acceptar la felicitat en tota situació? 

 

Cal entendre que no acceptar certes situacions no és erroni, ni està malament. Per tant, si no 

acceptes algun aspecte de tu mateix o de la teva vida no fa falta que et culpis ni t’infravaloris 



per això. Simplement, el que passa quan no acceptem és que no experimentem la felicitat que 

es dona a cada instant, sense que això sigui greu. Per tant,  simplement pots acceptar que no 

acceptes i, sent molt conscient d’això, obrir-te a experimentar una nova mirada sense 

necessitat d’haver-ho de fer tu ni d’aconseguir-ho. 

 

Quan entenem que el rebuig i el judici són la font de disharmonia de les nostres vides, és quan 

comprenem que l’acceptació és la porta d’accés al reequilibri de tots els àmbits de la nostra 

vida. En realitat és molt simple, però cal tenir present que la nostra part inconscient rebutjadora 

i negadora és la que fa que el procés resulti complex. 

 

Acceptar les situacions de vida no vol dir que les recolzem o que mostrem indiferència. 

Simplement el que fem quan ens obrir a acceptar determinats escenaris és reconèixer que ja 

estan sent acceptats per la vida donada la seva invulnerabilitat. Al fer-ho, permeten que l’amor 

arribi on  abans no existia aquesta mirada, donat que estem reconeixent la pau, la 

invulnerabilitat i la felicitat essencials que es donen a cada instant independentment de les 

circumstàncies. 

 

Resulta molt útil prendre consciència de com et sents cada cop que jutges i llavors, el procés de 

no judici esdevindrà automàticament ja que el teu cos emocional prendrà consciència del 

dolor i la inutilitat de jutjar. Senzillament t’adonaràs que és un autoatac, que no és útil, que no 

és agradable i decidiràs, de forma conscient i inconscient, deixar de fer-ho.  

 

Recorda que allò que jutges és el que et vas trobant a la vida per tal que ho puguis perdonar. 

Així mateix, cada vegada que prens consciència que estàs jutjant alguna situació,  pots tenir 

present que el judici no és amorós però que no és dolent ni et fa indigne o menys bona 

persona. 

 

Quan comences a acceptar-ho tot vertaderament, incloent la teva falta d’acceptació i els teus 

judicis, és quan vius el present i permets que es doni la connexió amb la teva essència 

vertadera. 


