
RESUM ESCRIT DE LA TERCERA SESSIÓ:

El poder de l'atenció i de la ment

Una altra peça més del mapa

Avui obtindràs una altra peça més del mapa per assolir una vida plena i feliç.

També veuràs alguns errors que ens impedeixen créixer interiorment.

Heus aquí els temes que hem tractat en les dues sessions anteriors:

1.- Què és la felicitat? Grans errors i no comandament en la meva vida.

2.- Observar és el primer pas a fer. Per què i com?
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Aquest és el tema d'aquesta sessió:

3.- El poder de l'atenció i de la ment.

I aquí els tres temes que abordarem en les pròximes 3 sessions... i tindrem el 
mapa complet!

4.- L'amor com a eina de realització personal.

5.- Alliberar i dirigir conscientment l'energia.

6.- La Plenitud neix de descobrir l'Essència soc.

Jo no mano en la meva vida i observo al que mana

Aquest és un punt de partida central.

Sense reconèixer això no avançarem.

Moltes persones no aprofiten el temps perquè el desconeixen!

Amb l'observació, podem fer un diagnòstic de l'origen dels nostres problemes.

Els éssers humans tenim 3grans capacitats:

Comprensió o Intel·ligència

Relació o Amor

Acció o Energia
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En observar la mecanicitat acabo descobrint quina d'aquestes 3 capacitats està
més desequilibrada.

Ja tinc un diagnòstic! Ja sé què em passa!

Remarco que aquest és un pas fonamental.

Sense observació, no puc fer un diagnòstic precís.

Sense diagnòstic no puc resoldre res.

Verifica-ho:

Pots intuir que no totes les persones tenen les mateixes dificultats?

Pots comprendre que cada persona ha de fer el seu propi diagnòstic en funció 
del que ha observat?

Pots entendre que l'observació ens permet fer un diagnòstic partint de la realitat
i no d'hipòtesis o fantasies teòriques?

Comprens la importància, doncs, d'observar per tenir un diagnòstic?

Comprens que saltar aquest pas seria perjudicial i que caminaríem a cegues?

Com reequilibrar-me?

Reequilibrar-se o sanar el desequili és el pas següent en aquest mapa.

Si he vist un desequilibri concret, ara l'he de equilibrar.

Ja veus: pura lògica.

I, com reequilibrar les nostres capacitats?

Doncs amb un doble moviment:

Primer netejar el que està a l'inconscient perquè deixi de determinar el meu 
present. Si no ho faig, sempre carregaré amb aquest pes i em sentiré amb poca 
energia, amb poca capacitat.
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Després, potenciar les capacitat de comprendre, d'estimar i de fer. Si no les 
potencio, hi ha el risc que les tingui subdesenvolupades; com si encara fos un 
infant.

En no tenir la meva pròpia capacitat, dependria dels altres: necessitaria que 
m'estimessin per estimar, necessitaria que em comprenguessin per comprendr 
els altres i necessitaria que em recolzessin per no sentir-me impotent i perdut.

Ja som grandets per haver de dependre dels altres, no creus?

Ja és hora que siguem capaços d'estimar encara que no ens estimin, siguem 
capaços de comprendre encara que no ens comprenguin i siguem capaços 
d'actuar, encara que no ens donin suport.

Ja veus, aquest punt és fonamental.

Tenim una altra peça de mapa de el creixement personal!

Si algú es salta aquest pas, tampoc no avançarà.

Verifica-ho:

Pots comprendre que si no ens alliberem del passat seguirem carregant coses 
que, en el present, són inútils?

Pots comprendre que els traumes i similars cal liquidar-los perquè no ens pesin 
en el present?

Oi que veus que no podem dependre dels altres per mostrar el nostre amor, la 
nostra acció, ni la nostra capacitat de comprensió?
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Entendre com funciona la ment!

Mentre no entengui com funciona la ment tindré grans problemes.

La ment és com el volant d'un cotxe.

Si no sé com manegar un volant, tindré greus problemes, oi?

Per això és clau entendre les àrees de la ment. Aquí intento explicar-les:

.- El conscient.

En realitat és una àrea petita de la ment i està composada per tots els continguts
als que podem accedir amb la nostra memòria o la nostra capacitat de 
discernir: les nostres idees, els nostres records, les conclusions que podem 
treure d'un tema, la lògica, el que sabem de matemàtiques o de qualsevol àrea 
del coneixement...

És a dir, el conscient és del que sí ens adonem.

.- El subconscient.

Aquesta àrea de la ment és com un sub-comandant  (d'aquí el nom).

S'encarrega de portar aquelles coses que el conscient ha après, generalment 
amb esforç, i que, un cop apreses, poden ser automatitzades. Per exemple, 
s'encarrega que caminis, parlis, vagis amb bicicleta o condueixis el cotxe... 
sense haver de pensar com fer-ho. 

Com és evident, el subconscient és molt útil i no cal fer res amb ell. Que 
segueixi ajudant-nos!

.- L'inconscient individual.

L'inconscient individual és una caixa tancada on guardem els temes que no 
hem estat capaços de digerir, els temes que preferim oblidar o no recordar ...
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És d'alguna manera, la caixa "dels nostres secrets". Son secrets que fins i tot el 
nostre conscient ignora!

Això és un problema majúscul.

Doncs pot contenir idees inútils per que segueixen vives i que marquen tota la 
nostra vida.

Pots imaginar l'enorme problema de tenir, per exemple, un trauma amb un gos 
a la teva infantesa i que, des de l'inconscient, et faci fugir dels gossos i 
desconfiar de qualsevol persona que els agradin els gossos?

Quina limitació!

Ja veus: és imprescindible obrir la caixa de l'inconscient i netejar tot el que ja 
va quedar antiquat.

Sense netejar l'inconscient individual, no podrem ser lliures: gran part dels 
manaments que ens "posseeixen" es troben aquí. Cal fer neteja!

Quan aquests temes s'alliberin passaran dues coses: mirarem el passat amb una
profunda calma i, a més, tindrem molta més energia al nostre servei.

Cal netejar l'inconscient individual!

.- L'inconscient col·lectiu.

En aquesta àrea amb la que obtenim les creences culturals i amb gran part de 
les idees que donem per fetes. Cada cultura té les seves i les passa, com si fos 
un pack invariable, a les persones que les conformen. 

Naturalment, aquestes idees socials que se'ns passen de forma inconscients, 
també poden estar obsoletes. Moltes són totalment inútils en el present.  
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Així que també cal netejar aquesta àrea.

A més, a través de l'inconscient col·lectiu podem intuir connectar amb 
premonicions i altres capacitats poc usuals.

En la meva experiència, no val la pena entrar a aquí: el perill és que ens 
despistem com si "endevinar el futur" o altres capacitats poc habituals 
tinguessin importància.

Mira, les capacitats paranormals són, simplement, capacitats poc habituals. 
Però no ens fan créixer interiorment de la mateixa manera que tenir visió no 
ens fa superiors a les persones invidents. 

No obstant això, molta gent es queda enganxada en aquests temes: aures, 
energies, premonicions ... i no s'adonen que engreixen l'ego!

Per això, en la meva línia de treball, no acostumo a abordar-les. Crec que ens 
despisten.

. - El supraconscient.

Totes les nostres capacitats vénen d'una Energia-Intel·ligència-Unitat que 
s'expressa en tot (i quan dic en tot, vull dir en absolutament tot).

I aquesta Totalitat s'expressa també a la nostra ment.

De fet, aquesta Ment més gran és l'origen i la base de la nostra ment. Nosaltres
som com una delegació de la Ment Absoluta o la Pura Comprensió.

Però d'aquest tema en parlaré a l'última sessió, quan parli de connectar amb 
l'Essència que som. Això constituirà l'última peça del nostre mapa.

De moment, deixem-ho aquí.
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Algunes observacions sobre l'inconscient individual

L'inconscient és una part nostra i, per tant, vol el nostre propi bé. La visió de 
l'inconscient com un enemic és errònia: jo i el meu inconscient som la mateixa
realitat. Per això hem de fer les paus amb ell. Si l'inconscient està en guerra 
amb mi, patiré. És una idea pèssima, oi?

L'inconscient són el conjunt de coses de la meva vida que no he volgut viure, 
que no he volgut acceptar i que han quedat a mig digerir. L'inconscient és el 
passat que encara està present.

Una altra definició d'inconscient és el d'una caixa on es guarden totes les 
coses que no vull saber o viure en la meva pròpia vida, una caixa que em 
permet "oblidar" aspectes de la meva vida.

Si t'hi fixes, que una part meva m'ajudi fent-me oblidar allò que em desagrada 
indica que és una part poderosa i, a més, que busca cuidar-me. Potser la forma 
de cuidar-me ja no sigui útil, però ho va ser en el seu moment.

Sí, l'inconscient té molta més força que el conscient i, a més, sempre està 
funcionant... fins i tot quan dormo o em distrec!

Per tant, és fonamental posar-lo al nostre favor. Hem de posar la seva gran 
fidelitat del nostre costat.

Però, segurament, està seguint manaments obsolets i, possiblement, falsos. Per 
això haurem de reeducar-lo, perquè entengui que val la pena que ens cuidi 
d'una altra manera. De fet, molts dels manaments amb els que ara treballa els 
va decidir de quan érem petits/es...
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I ja és hora de dir-li que estan obsolets! No creus?

Ningú amb dos dits de front obeint, sent adult,  manaments que es va donar a si
mateix/a quan anava a parvulari!

El pas actual implica dir-li a l'inconscient: "A partir d'ara no cal m'amaguis res.
Ja sóc adult/a i portaré el timó de la meva vida. Així que, sense amagar res, 
podràs utilitzar la teva immensa força recolzar-me cap a una vida més 
conscient i serena".

3 errors a evitar en treballar amb l'inconscient

Tres errors a evitar en aquest punt de camí:

Tenir-li por.

No hem de tenir por de l'inconscient: ell busca el nostre bé. De la "caixa de 
coses que ens oculta" no sortiran coses horribles, sinó traumes petits que no 
vàrem saber gestionar en el seu dia: disgustor, petits menyspreus, estrès, 
culpabilitats... Però no crec que descobreixis que has assassinat a sang freda a 
centenars de padrines!

Ignorar a l'inconscient.

Això seria un error, perquè ens portaria a no "buidar", ni posar-lo a "nostre 
servei". I, per tant, seguiria actuant i aplicant els seus criteris antics... que no 
sempre són útils!

A netejar!

Buidar l'inconscient quan encara no hem observat on està el nostre 
desequilibri i encara no estem treballant per tenir un mínim equilibri personal.
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Suggereixo fer aquesta feina després d'haver observat la mecanicitat, haver fet 
un diagnòstic i haver iniciat un procés de reequilibri en les nostres tres 
capacitats (comprendre, estimar i actuar).

En cas contrari, el buidaríem per, ràpidament, tornar-se a omplir. 

Quina pèrdua de temps!

Verifica-ho:

Pots veure com moltes persones tenen una visió negativa i plena de por cap a 
l'inconscient com si fos un monstre perillós?

Pots veure com, a vegades, fas coses que no voldries fer i aquesta força és 
extraordinàriament poderosa?

Pots imaginar posant-la a favor teu de forma conscient i constructiva?

5 tasques a realitzar en la nostra ment

Aquí esmentaré 5 tasques a fer per tal d'assolir una ment adulta.

No cal tenir pressa a fer-les. Han de fer-se pas a pas i, sense cap mena de 
dubte, començarem a notar resultats positius a la nostra vida.

1ª Tasca: netejar la meva ment d'idees socials obsoletes

Hauríem de comprovar de forma experimental que moltes de les coses que 
penso, no les he pensades jo, sinó que em limito a reproduir idees socials. No 
són meves.

Moltes vegades jo no penso, sinó que sóc pensat per les idees socials. Mentre 
la meva ment estigui ocupada per les idees socials, actuaré de forma 
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inconscient, actuaré seguint l'inconscient col·lectiu. No seré jo qui decideix 
què pensar i com actuar.

Per exemple, em m'identifico com a home o com a dona: què vol dir ser home 
més enllà del físic? Què vol dir ser dona més enllà del físic?

Què tenen els homes que no té ni tindrà mai cap dona, més enllà de 
diferències corporals? I què tenen les dones que no té ni tindrà mai cap home 
més enllà de diferències corporals?

Si intentes buscar la resposta a les preguntes anteriors veuràs que no pots 
trobar res que no sigui físic.

Absolutament res.

Els homes poden ser igual de tendres que les dones.

Les dones poden ser igual de fortes que els homes.

Hi ha dones que no han tingut fills/es i segueixen sent dones...

Hi ha dones més fortes que molts homes i homes més tendres que moltes 
dones...

No podràs trobar res que estigui en tots els homes i en cap dona i viceversa.

La idea d' "home" i "dona" ha marcat la nostra vida i, no obstant això, no és 
sòlida. No té un contingut real.

Uf!

Quan pensem en això ens adonem que les diferències són només corporals.

                               11   www.DanielGabarro.cat    www.DanielGabarro.com 



I això vol dir que el meu cos ha marcat el meu destí!

El meu cos ha marcat la roba que sí i la que no puc portar, els gestos que se 
m'exigeixen i els que se'm censuren, els estudis que socialment es consideren 
més adequats per a mi i els inadequats... 

La descripció del que significa ser home o dona ha estat, per a mi, una 
prescripció, una obligació.

Però el mateix passa amb moltes altres categories.

El mateix succeeix amb el significat d'èxit, fracàs, amor, amistat, nacionalitat, 
democràcia, llibertat, treball, solidaritat, responsabilitat ....

Milions de persones pateixen contínuament perquè no han posat en dubte les 
categories socials en les què viuen i les han pres com a certes.

Per netejar el nostre inconscient intel·lectual hem de posar en dubte les 
categories en què vivim i replantejar-nos-les.

És una feina molt alliberadora. Però també perillosa: a vegades deixem caure 
idees socials que han estat nuclears a la nostra vida, idees que moltes persones 
del nostre segueixen prenent com certes. Llavors, el risc és arribar a conclusions
que gairebé ningú del nostre entorn comparteixi. A vegades, deixar d'enganyar-
nos pot comportar una certa solitud. És un risc.

Però viure enganyats és molt pitjor. No allibera. Encadena.

Per tant, no hi ha opció: cal mirar la realitat sense buscar enganyar-nos.
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Verifica-ho:

Pots veure coses que, tot i això, han marcat la teva vida pel fet de ser classificat 
com a home o com a dona?

Pots intuir que, en una altra societat o en un altre moment històric, ser dona o 
home seria alguna cosa diferent?

Pots veure com les creences socials tenen conseqüències?

Captes la importància d'adonar-te d'elles per ser més lliure?

Pots veure com molta gent pateix perquè el que viu no encaixa amb el 
concepte "d'èxit" que li han transmès?

Pots veure, però, que si aquesta persona visqués tal com ara viu (nevera, 
rentadora, cotxe, internet, telèfon ...) en una societat de fa només 75 anys es 
consideraria molt afortunada?

Veus la importància de decidir el significat de les paraules esmentades i 
d'altres?

Intueixes que moltes de les coses que penses t'han estat inculcades socialment?

T'adones que molts dels teus valors actuals serien diferents si fossis d'una altra 
nacionalitat? d'un altre sexe? amb una altra orientació sexual? amb un altre 
color de pell? d'una altra classe social?...

Intueixes que, si l'anterior és cert, les bases dels teus valors no són gaire sòlids?  
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2ª Tasca: reeducar, amorosament, la meva ment

És indiferent el que ens hagi passat en el nostre passat: si no fem les paus amb 
el passat, patirem.

Per això afirmo, que mai és tard per tenir un passat feliç.

Es tracta de parlar-nos, literalment, amb la màxima tendresa i honestedat 
prometent-nos que ens cuidarem, que ens estimarem, que passi el que passi 
sempre ens donarem suport.

De vegades proposo una visualització en què, veient-me a mi amb 3 o 4 anys, 
li dic tot el que hagués necessitat saber:que l'estimo, que té dret a invesgigar, a 
equivocar-se... Quan aquesta part infantil meva se sap segura, obrirà la caixa de
l'inconscient i deixarà anar totes les seves pors i els secrets que tenia guardats. 
Quin alliberament!

Alhora, percebrà que la seva energia puja i que se sento molt més digne 
d'amor. 

Verifica-ho:

Pots imaginar quines coses haguessis necessitat que et diguessin quan eres petit 
o adolescent per sentir-te recolzat/a?

Pots dir-te-les ara? O seguiràs esperant que t'ho digui algú extern?

Pots provar-ho unes quantes nits abans d'anar a dormir? Verifica si això t'ha 
ajudat a descansar millor.

3 ª Tasca: cofre del tresor
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Una eina poderosa per calmar la ment i aquietar-la és la meditació, el silenci, 
el mindfullness, les visualitzacions...

No obstant això, moltes d'elles calmen la ment, però no van a l'arrel de 
l'patiment. 

Per això les anomeno "cofre de l'tresor": ens calmen, però no tallen l'origen del 
patir. Tot i així, són altament recomanables.

Atenció: no dic que, per exemple, cap meditació vagi a l'origen del patiment, 
sinó que les més populars no hi van. Les més populars són, simplement, 
exercicis que calmen, però no ajuden a descobrir el jo que som. Crec que 
parlaré més sobre aquest punt a la sessió 6.

No obstant això, com a exercici de neteja mental, són molt útils.

Verifica-ho:

Si fas exercicis de meditació o similar: es basen en visualitzacions que t'ajuden 
a calmar la ment o busquen descobrir l'Essència que ets per alliberar tota la 
resta, incloent-hi el que hi ha a l'inconscient?

Pots comprovar que, tot i que no vagin a l'arrel de les dificultats, calmen i 
equilibren la teva ment? Pots veure com això és valuós en si mateix?

4ª Tasca: alquímia mental

L'alquímia mental és un entrenament intens (dura força temps) per arribar a 
mirar el món des de l'amor.
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Ja veus, eduquem la ment per estimar sempre i en tot moment.

L'alquímia mental implica treure tot judici de la nostra ment i, en canvi, mirar 
la realitat des de l'amor i una profunda acceptació.

És a dir, l'Alquímia mental és aprendre a governar la nostra ment de manera 
que els nostres pensaments sempre siguin pensaments d'amor, pensaments que
ens siguin útils a nosaltres i al nostre entorn.

L'alquímia mental és un profund treball de transformació interior que han 
desenvolupat molts i moltes mestres. Però l'aportació del Gerardo Schmedling 
em sembla especialment clara al respecte; és el model que ensenyo per la seva 
claredat.

Molta gent confon la profunda transformació de l'Alquímia amb reprimir el 
nostre pensament o amb realitzar accions que ens "calmin i tranquil·litzin". No 
es tracta d'això: seria només una aspirina, només estaríem resolent els 
problemes de forma molt superficial.

La veritable Alquímia del pensament va molt més enllà i converteix la nostra 
ment en un espai d'amor i de comprensió. Per això tota la vida es transforma!

Això, lamentablement, no és possible sense un treball previ i sòlid.

Com mirarem des de l'amor els que ens cauen malament, els que evadeixen 
impostos, els que roben, els que violen, els que enganyen a àvies indefenses...?

Això només es pot fer si s'ha superat la visió que divideix el món entre bons i 
dolents. I això no és fàcil!
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NOTA: (i això està completant el mapa cap a la felicitat), no podrem ser feliços 
mentre jutgem. No podrem ser feliços mentre creguem que al món hi ha 
malvats...

Uf! Quin repte! Oi?

Verifica-ho:

Pots observar com la societat està basada en la creença de la lluita entre bons i 
dolents?

Pots veure com això és central en pel·lícules, contes i similars? Pots veure com 
sempre hi ha lluita de bons contra dolents?

Intueixes, per tant, com de difícil és superar aquesta visió?

Comprens, en conseqüència, per què és tan difícil de mirar sense jutjar perquè, 
socialment, sempre se'ns anima a separar entre bons i dolents?

5ª Tasca: descobrir i aplicar les lleis universals

Segur que coneixes les lleis de la física.

Una llei actua tot i que la coneguis. Per això és millor conèixer-la, així no 
patiràs els seus efectes.

Ningú amb dos dits de front frenaria una bicicleta a tota velocitat amb el peu 
nu, oi? Ens destrossaríem el peu!

Doncs bé, igual com hi ha lleis per al món físic, també hi ha lleis per al món no
físic.

El món psicològic també té les seves lleis i, en l'descobrir-les i seguir-les, la 
nostra ment deixa de mutiplicar els problemes.
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Per posar un exemple de llei universal: tot el que faig als altres m'ho faig a mi 
mateix.

És a dir, si miro amb amor, al meu interior hi ha amor. Si miro amb odi, al meu 
interior hi ha odi.

El que he dit: allò que faig als altres, m'ho faig a mi mateix.

Estudiar les lleis universals i aplicar-les a la nostra vida és una tasca que val la 
pena iniciar-la quan l'anterior està ja en marxa.

No es tracta de saber-les teòricament, sinó de viure-les i aplicar-les en la vida 
quotidiana.

Quan coneixem les lleis universals tenim criteris clars i concrets aconseguim 
que la nostra vida flueixi més fàcilment. Mentre les ignorem, tendirem a 
trencar-les i, llavors, patirem les conseqüències. 

Moltes dificultats tenen aquí el seu origen.

Verifica-ho:

Pots veure que si mires amb odi, l'odi viu al teu interior?

Pots verificar, per tant, que l'amor que no dones te'l treus?

Potser coneixes alguna altra llei universal? És així? Quina?

Tancament

Espero que el contingut d'aquest resum t'hagi resultat interessant i inspirador.

La meva intenció és anar-te donant pistes perquè comprenguis el mapa que 
porta a la felicitat, els passos que cal donar. 
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Tant de bo ho estigui aconseguint!

Ja saps, si vols, t'espero a la propera sessió : en ella parlarem de l'amor com a 
eina de realització personal.
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