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Utilitat del dossier

Després  de  cada  sessió  rebràs  un  dossier  que  resumeix  els  continguts
impartits en el curs perquè puguis completar els teus apunts.

A més, d'aquesta manera, no et caldrà prendre apunts si no ho desitges. Per
a algunes persones prendre apunts facilita aprendre, per a altres persones els
dificulta seguir  la classe.  Sabent que rebràs el  resum de la sessió,  podràs
decidir si els prens o no. Però sempre els tindràs!

No obstant això, el dossier no substitueix la sessió, perquè a la sessió hi ha
coses que s'expliquen i no poden plasmar-se en el dossier. A vegades el que
es diu és menys important que el lloc des d'on es diu i això és difícil de
captar per escrit. Recorda que l'assistència a la classe és el 80% en directe o
en diferit de l'resultat del mateix.

Et recomano molt escoltar les classes sovint. Per a això és especialment útil
emportar-se els àudios al telèfon mòbil o en un pen i escoltar-los em l'anar a
la  feina,  quan  passegem,  mentre  cuinem,  en  fer  esport...  Encara  que  els
escoltéssim distretament serà una pluja fina que ens va entrant. 

El grup de Telegram és especialment útil per això: tens l'àudio de la sessió a
un click de distància. És voluntari, però molt recomanable. 
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Alegria

Moltes gràcies per implicar-te en Aula Interior.

Estic profundament feliç de poder compartir aquests coneixements amb tu.

Viurem junts 12 mesos que, espero, et siguin realment útils i transformadors.

Et dono la benvinguda!

Aspectes tècnics del curs

Horari del curs: 
En català comencem la sessió d'una hora a les 19.30 hores i en castellà
a les 21 hores. Pots venir a las sessió que vulguis. 

També pots veure-ho en diferit. 

Dubtes: 
Pregunta el que sigui necessari per aprendre, oblida la vergonya. La
teva participació enriqueix el grup.

No obstant això, és molt important plantejar dubtes únicament sobre el
contingut del curs. Així avançarem ordenamente.

Per preguntar, utilitza el correu aulainterior@danielgabarro.com 

També pots plantejar els teus dubtes per xat en directe durant la classe.
Però  si  no  les  puc  respondre,  envia-les  per  correu  electrònic  i  les
contestaré en el butlletí de dubtes de forma anònima. 
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Rebre tot el correu electrònic::
Per assegurar-nos que t'arriben tots els correus, assegura't tenir el nostre
correu  info@danielgabarro.com i  aulainterior@danielgabarro.com a
l'agenda del teu correu electrònic.  En cas contrari poden anar a spam!
A més, així em tens localitzat! 

Telegram: 

És molt útil estar a la llista de Telegram d'Aula Interior.

Serveix per rebre algun  missatge urgent: per exemple, si falla un link
abans de la classe i enviar un altre. 

També és molt útil per escoltar les sessions al mòvil: arriben allà i les
pots sentir en un sol click!

A  més,  és  anònim: ningú  no  veu  el  teu  número,  ni  et  pot  enviar
missatges. 

2 dies a la setmana: 

Aula Interior estarà sempre en present en la teva vida durant un any. 

Per això és una pluja fina que transforma:

Els dimecres tenim sessió online en directe.

Els divendres penjarem el vídeo, l'àudio, el resum escrit de la sessió i el
butlletí de dubtes contestats. 

I, de tant en tant, un missatge extra. 
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D'aquesta manera tindràs el curs molt present sempre i, sense adonar-
te'n, t'anirà transformant... 

Contingut del curs sempre disponible: 

Recorda que sempre trobaràs tot el contingut del curs al web, a l'àrea
de l'alumnat a www.DanielGabarro.com.

Si tens un problema tècnic, escriu i mirarem de resoldre'l fàcilment:
aulainterior@danielgabarro.com

Llibertat per deixar el curs: 
El  curs  és  una  oportunitat,  no  una  obligació.  El  pots  deixar  quan
vulguis.  No pateixis:  no m'ho prenc com una cosa  personal,  tot  el
contrari, sé que cada persona ha de decidir.

Per  deixar  el  curs  envia  un  mail  amb  uns  dies  d'anticipació  a
aulainterior@danielgabarro.com perquè no t'enviï la quota següent.

Cost del curs i pagament: 

El curs es paga d'una vegada o en 10 quotes.

Tot i que el curs duri 12 mesos, només hi ha 10 quotes.

Si paga per quotes i durant el curs tens alguna dificultat econòmica, no
dubtis a comentar-per demanar beca.

Si  tens  beca  i  la  teva situació  millora  durant  el  curs,  digue'ns-ho i
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podràs passar a quota estàndard.

Avanç i retrocés: 

El creixement interior implica moments de grans avenços, però també
moments en què sembla que estiguem retrocedint. És una cosa normal.

El que observareu és que els retrocessos sempre són menors que els
avenços i que, mirat amb perspectiva, l'avanç s'imposarà. 

Però no esperis avançar en línia recta sinó en espiral, donant algunes
voltes però ascendint.

Aquest serà, segurament el teu procés habitual en aquest curs.

Imprevistos:
Si alguna vegada no puc fer la classe perquè estic malalt, ha marxat
l'electricitat de casa (passa quan hi ha tempestes fortes  on visc) o pel
motiu que sigui,  no pateixis:  a l'endemà  tindràs la classe penjada  a
l'àrea de l'alumnat.

Ja veus: soc previsor!

Propòsit del curs

El propòsit d'Aula Interior és doble: 

Descobrir-TE com a persona adulta i com a Essència.

Expressar-TE des de la teva adultesa i des de la teva Essència.
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Busquem convertir-nos en persones adultes en les que la pau interior
no  depengui  del  que  passi a  l'exterior i,  a  més d'això,  ens  sigui
possible  descobrir la  nostra  Essència  més profunda,  allò  Immutable
que sempre Som... i viure des d'aquí. 

En tot  cas,  treballar  la nostra pau interior i  la nostra adultesa serà
central fins al maig. 

Només a partir del juny entrarem, seriosament, en descobrir l'Essència
que som. Aquesta última feina és llarga i pot durar força anys. Però
tenir-la iniciada és clau. És més, quan he descobert l'Essència que soc
tota la resta de dificultats desapareixen. 

 Una altra forma d'explicar-ho és dir que aprendrem 3 coses:

Aprendrem a ser feliços per nosaltres  mateixos/es.
Aprendrem  a  estimar,  al  marge  dels  sentiments  que  els  altres  ens
despertin.
Aprendrem a mantenir una pau interior cada cop més inalterable.

I per saber que si anem bé, farem servir dos criteris claus:

1.- Si la nostra pau interior s'incrementa
2.- Si generarem més harmonia externa

Per aprofitar el curs us demano tres actituds:

1.- No tancar-te a idees noves que puguin xocar: obre't a valorar-les.

2.- Comprovar el que dic, verificar-ho. No es tracta de creure sinó de
comprovar.

3.- Preguntar tot el que no entenguis del curs (usa el correu electrònic)
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Visió global del treball

Molt resumidament, heus aquí el que farem durant el curs:

Descobrir creences que ens boicotegen per veure-les venir de lluny. 

Adonar-nos que no manem a la nostra vida tant com voldríem i intentar un
exercici per tenir una experiència de viure més desperts/es. 

Descobrir l'ego, personatge, mecanicitat o programació que ens impedeix ser
més "lliures": el que  volem ser, els defectes que creiem tenir, les creences
que ens lliguen...  Cada persona observarà i analitzarà el seu personatge.

Enfortir  el  jo-experiència o jo-real i  poder així  viure en la realitat  i  anar
abandonant  l'ego-mental  o  personatge. Enfortir  la  nostra  capacitat  de
comprendre, la nostra capacitat  d'estimar i la nostra capacitat energètica o
de fer. Cadascun farà el seu propi treball concret.

Netejar  el  nostre  inconscient de  temes  antics  en tres  nivells:  emocional,
energètic i intel·lectual. Aprofundir en aquests tres nivells.

Realitzar un treball de descobriment i connexió amb el nostre Jo Essencial i
amb la Vida mateixa de forma experimental.

Dedicar els últims 3 mesos a consolidar aquests continguts i a aprofundir en
aspectes d'Aula Interior gràcies a la participació  a Univerdad de Vida, un
espai per a ex-alumnes d'Aula Interior. 

Les etapes del curs: cadascuna de les sessions

Una mica més ampliat i concretant en les diferents sessions, la programació
del curs seria:
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 Octubre:

⁃ Primera sessió: 
Parlarem d'alguns obstacles, que ens impedeixen avançar.

⁃ Segona sessió: 
Parlarem de més obstacles que boicotegen el nostre creixement 
interior.

⁃ Tercera sessió: 
Et proposaré un exercici per descobrir el teu jo, un jo autèntic 
que sempre hi és. No ho trobaràs! També veuràs que no pots fer 
un exercici senzill ... i descobriràs que, en realitat, no manes en 
la teva vida. Ja estaràs preparat/da per començar el curs!

⁃ Quarta sessió: 
Presentarem un exercici pràctic per poder deixar caure les idees
que ens fan patir (basat en una dona que es diu Byron Katie).

 Novembre, Desembre, Gener i Febrer:

Aquests  primers  mesos  són  d'observació,  per  descobrir  la  pròpia
programació o presó mental i començar el treball de superar-la.

Si jo no mano en la meva vida (i ho comprovaràs durant aquest mes), hem
d'observar a qui ens ha usurpat el poder, hem d'observar la mecanicitat que
ens posseeix, a la programació que ara mana a la nostra vida. Observar per
entendre.

Durant aquest temps  d'observació, et demanaré que no canviïs res, només
observis. En realitat el desig de canviar és del mateix ego o el personatge i cal
conéixer-lo abans de fer res concret.
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Volem descobrir com funciona aquesta programació o ego que em domina. 

No és que jo tingui un personatge, sinó que el personatge, la programació,
em té a mi. 

Adonar-me del seu funcionament intern és el primer pas per alliberar d'ella.
Si no tinc el mapa detallat de la presó, no sabré com escapar-me.

Finalment, al febrer, després de definir la presó, començarem a dissenyar un
camí de sortida d'aquesta presó. Buscarem aquelles activitats i formes de fer
que  trenquin  el  cercle  viciós  del  nostre  personatge,  ego  o  programació.
Passar a l'acció, seguir observant però amb acció transformativa.

 Març, Abril, Maig:

Al mes de març, enfortirem el centre energètic i posarem en dubte els seus
traumes. Per alliberar-nos de la ràbia que hem acumulat, de les coses que
hem empassat i encara tenim dins i ens fan mal. No ho netejarem tot, però
descobrirem la manera de fer aquesta neteja sempre que ens sigui necessari
per anar alliberant-nos de la ràbia i ens sigui possible relacionar-nos amb el
món sense temes energètics pendents.

Al mes d'abril, reforçarem el centre emocional i netejarem els seus traumes.
Trencarem  els  vincles  emocionals  de  dependència  i  farem  les  paus
especialment amb les persones amb les tenim més lligams de dependència
(pare, mare, fills, filles, parella, ex-parelles ...). D'aquesta manera iniciarem la
recuperació de la capacitat d'estimar i de relacionar-nos des de la llibertat,
d'estimar sense dependències.

Aprofundirem en el significat de l'amor i donarem algunes eines útils.

Al mes de maig, potenciarem el centre intel·lectual i netejarem els traumes
associats a ell. Descobrirem com sovint no pensem, sinó que som pensats
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pels pensaments socials. Iniciarem un procés de deixar caure els pensaments
socials i buscar el nostre propi criteri.

Aprofundir en el significat de l'intel·lecte i tenir algunes eines útils per pensar
amb  més  llibertat,  per  arribar  a  pensar  de  manera  positiva,  voluntària  i
sostinguda.

Finalment, també abordarem les Lleis Universals que hem de conèixer per
evitar xocar sempre contra elles. 

 Juny:

Al mes de juny, us donaré pistes per viure la vida des d'un nivell superior.
Serà  un  mes  d'aprofundiment en  el  contacte  amb l'energia, la
transcendència, la divinitat, la vida, el superior... o com li vulguis dir (no et
barallis amb les paraules i capta la idea central: allò que és Immutable en tu i
en tot). 

Unes sessions per aprofundir en la forma de contactar i viure l'espiritualitat
com una experiència personal i no com una cosa nascuda d'una fe cega, o
de creences mentals no experimentades realment.

També  una  oportunitat  per  rellegir  textos  sagrats  des  d'una  altra  òptica,
entenent-los com un llibre d'instruccions a seguir un cop els has entès.

Aquest enfocament  ho farem des d'una perspectiva laica,  és a dir, es pot
abordar des d'una opció personal atea, budista, musulmana, cristiana, etc.

 Juliol, agost i setembre:

Al  llarg  d'aquests  3  mesos  farem  una  cosa  molt  senzilla:  consolidar
l'anterior.
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Veureu que coses que us van semblar complexes, ja les enteneu fàcilment en
repassar-les. Consolidarem i repassarem allò fonamental.

Però també  aprofundirem en temes nous gràcies a un espai que anomeno
Universitat de Vida i al que tindreu accés fins a finals de setembre. Un espai
per aprofundir molt seriosament!

 

Creences a desmuntar per aprofitar el curs

Hi  ha  algunes  creences  fonamentals  que,  a  més  de  fer-nos  patir,  ens
impedeixen créixer interiorment i, per tant, ens impedirien aprofitar el curs.

Si no desmuntem aquestes creences no podrem aprofitar aquest curs, ni cap
altre curs de creixement personal, ja que ens autoboicotearan.

A  continuació  mencionaré algunes  d'aquestes  creences. Seguirem  a  la
següent sessió i, al gener o febrer farem un tercer abordament del tema. 

Us prego que no us creieu el que dic però ho valoreu.

Us prego que ho tingueu present.

A poc a poc, al llarg del curs, les verificareu, les comprovareu i, a més, les
anireu integrant.

Egoisme:

No  soc  egoista  quan  penso  en  mi,  ni  quan  paro  atenció  a  les  meves
necessitats. De fet, ningú més que jo pot conèixer les meves necessitats i, per
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tant, només jo puc pensar en mi amb coneixement de causa. 

A més,  que jo em cuidi i escolti el que necessito no impedeix a les altres
persones fer el mateix.

En realitat, si poso als altres per davant de les meves necessitats tendiré a
exigir-los que me les resolguin (ja que no podré fer-ho jo mateix/a) i quan
fallin, (està cantat que fallaran en algun moment) els voldré agredir: "amb tot
el que jo he fet per tu... "

Si crec que cuidar-me és egoisme, no em cuidaré i exigiré que tu em cuidis.
Tendiré a relacionar-me des del xantatge.

A més, possiblement no tindré les meves necessitats cobertes i per tant, tindré
mancances. No tindré benestar. Per tant, com podré compartir benestar amb
tu si la meva vida és plena de malestar? Qui no té, no pot compartir!

O, encara pitjor, com no tindré equilibri i felicitat -doncs pensaré que el món
està en deute amb mi però,  alhora,  no podré demanar el  que necessito-,
només podré compartir el que tingui: desequilibri i infelicitat.

Uf! Creure que els altres han d'encertar les meves necessitats i jo encertar
les seves o seré egoista....  sembla una idea terrible! Oi?

Mentre aquesta creença social sigui viva en el meu interior, no em podré
cuidar i, per tant, no podré aprofitar aquest curs de creixement personal (ni
cap altre).

De fet, si no em cuido seré una càrrega social.

Per això us proposo que deixeu caure aquesta idea d'egoisme i la redefinim. 

Us proposo redefinir egoisme com "l'intent d'obligar a les altres persones a
fer el que elles no volen fer... perquè jo tampoc no vull fer-ho". 
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Per exemple: quan jo em nego a adaptar-me als altres i els vull obligar a
adaptar-se a mi, sí soc essent egoista. 

Però quan em cuido, no ho soc, ja que no impedeixo que els altres també es
cuidin.

Grava-t'ho al cap: tens dret a cuidar-te o seràs una càrrega social.

Sobre amor, patiment i falsa bondat:

El  patiment no afegeix res útil a la nostra vida. Creure que si patim és una
demostració de bondat és un error.  Patir no vol dir que estimis amb més
força.

No hem de perseguir ser  bons, sinó estimar.

Estimar vol dir buscar el màxim bé per a mi i per els i les altres . És igual el
que senti. 

L'important  és  el  que faig.  L'amor no és  un sentiment,  sinó el  que faig.
L'amor és una acció.

No es tracta de ser bo, sinó de fer el que és millor: ajudar, donar suport... el
que senti no té importància! 

Si mantinc la creença que he de ser bondadós/a, tendiré a relacionar-me amb
els altres a partir dels sentiments (per sentir-me bo/bona) en lloc de buscar
allò que és adequat a cada situació.

Si crec que el patiment demostra la meva bondat, quan estigui en un moment
de pau, buscaré un altre motiu per patir o no em sentiré prou bon o prou
bona.   Quin horror! De fet, hi ha gent que necessita patir perquè, en cas
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contrari, es culpa de no estimar! Un absurd! 

Si crec això, m'impedirà avançar! Em faré boicot!

És imprescindible deixar caure aquesta creença. De moment, només et prego
que l'observis quan aparegui i li diguis: "T'he vist el llautó!" o alguna cosa
semblant.

Un dels propòsits del curs és desensibilizar-te.

No t'equivoquis: no dic que no sentis. No dic que no siguis insensible, sinó
que et desensibilitzis. És a dir, que no siguis sensibloide o sensiblero/a: que
els sentiments no determinin la teva conducta.

La teva conducta l'ha de determinar l'amor: buscar el millor per a tu i per
als altres, donar suport, ajudar... i això són accions. 

La resta és música celestial!

Complir amb les normes de l'ajuda:

En aquesta primera sessió em sembla útil donar-vos 4 criteris perquè la 
vostra ajuda sigui útil i no se us giri en contra.

Molt sovint, les persones que fan cursos de creixement personal són persones
que volen ajudar els altres. Però si no tenim criteris savis de quan sí ajudar o 
quan no ajudar, no serà estrany que la nostra vida s'ompli de conflictes i 
problemes en ajudar o en no fer-ho.

En realitat els criteris de l'ajuda són senzills. S'han de donar els quatre 
criteris alhora per poder ajudar a algú. 

                           16        www.DanielGabarro.com  



Aula Interior online | Sesión 01

Si no es donen els quatre, no podem ajudar o la nostra bona intenció ens farà
patir.  

Ara bé, si es donen els quatre criteris ajudarem... encara que no ens vingui 
de gust! Ja he dit que estimar no té a veure amb el que sento, sinó amb el 
que faig. Així que... acció!

Heus aquí els 4 criteris que us demano que verifiqueu.

Com podeu verificar-los? 

Doncs seguiu-los i obtindreu bons resultats. Feu el contrari... i patireu!  

:-)

Els 4 criteris:

1.- Ajuda només si t'han demanat ajuda. Com a molt, pots oferir la teva 
ajuda de forma respectuosa i subtil, gens invasiva.

2.- Ajuda només si l'altra persona no pot fer-ho sola i dona-li eines perquè 
aprengui a fer-ho. No es tracta de fer-li les coses, sinó de donar-li suport 
perquè sigui autònoma en el futur (si això és possible). Nota: naturalment 
podeu ser amables amb la gent i, a taula, passar-los la sal si la demanen... 

3.- Ajuda només si saps i pots solucionar la dificultat. Hi ha gent que 
s'ofereix a ajudar quan no té el coneixement necessari. Lògicament, això els 
portarà a patir.

4.- Ajuda únicament si et correspon a tu. Però no ajudis si aquesta ajuda l'ha
de donar una altra persona. Com saber-ho? Doncs veient el paper que ens 
uneix. Per exemple, en la relació professor/alumne hi ha certes ajudes 
adequades i d'altres que no ho són: ajudar a resoldre dubtes, a entendre 
millor les coses serien dues ajudes adequades; donar diners als alumnes o 
fer-los de cangur dels seus fills i filles o mascotes, no ho seria... Per tant: mira
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el rol en la relació i només pots ajudar si et correspon a tu.

Senzill, oi? De fet, no només és senzill sinó que, quan ho penses és evident.

De fet, el curs Aula Interior és un curs senzill que parla de coses evidents ... 
quan es pensa en elles!

Bé, doncs ara us animo a practicar-lo i a verificar-ho amb la pràctica.

Us sembla?

:-)

Tasques per a la setmana

Primer tasques tècniques, després tasques del contingut del curs.

Tasques tècniques:

1.- Correu electrònic:

Vés  al  teu  correu  electrònic  i  posa  info@danielgabarro.com  i
aulainterior@danielgabarro.com a la teva agenda perquè cap correu
del curs vagi a spam.

2.- Llista de Telegram:

Entra a la llista de Telegram. Et serà molt útil.

Tasques sobre el contingut del curs: 

1.- Observa si estimes o prefereixes sentir. 

T'animo a mirar aquests dies:
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Pots sostenir el buscar el màxim bé per a tu i els altres?
Et traeix el que sent?
Et sembla imprescindible sentir per donar suport a algú?
Pots intuir la importància de la defició d'estimar que he suggerit: busar
el màxim bé per a tu i per als altres?
Pots veure l'important és el que fas i no el que sents?

2.- Observa si et tempta trencar les normes de l'ajuda. 

Recordes les 4 normes de l'ajuda?
Pots contenir-te quan no es compleixin?
Les trenques sovint? 
Ho fas especialment amb alguna persona? Amb qui?
Pots intentar evitar-ho?
T'animes a observar els resultats?

3.- Observa si vols confons patiment amb amor

Pots recordar la definició d'amor que he fet?
Pots entendre que patir no aporta res útil al món?
observar-te desitjant ser bona / o?
Pots entendre que estimar és cuidar-te a tu i cuidar als altres?
Pots entendre, per tant, que estimar és una acció i no el que sents?

4.- Repeteix: si no em cuido seré una càrrega social

Repetir idees certes, t'ajuda a treure les falses de la teva ment. Abans de 
repetir-te-la: 

Estàs d'acord amb que si no et cuides seràs una càrrega social?

5.- Recorda la nova definició d'egoisme.

La recordes?
Som egoistes quan volem que els altres facin el que jo no vull fer.
T'animo a recordar-la.
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La medites?
Estàs d'acord amb ella?
Això canvia totalment el concepte d'egoisme i és molt alliberador.

6.- Reflexiona sobre la importància de desensibilizar-te.

Pots veure com l'important no és el que sents sinó el que fas?
Pots veure la importància que, al llarg del curs, segueixis sentint però els
sentiments no determinin la teva conducta? 
Pots intuir la relació entre "manar en la teva vida" i que el que sentis no 
determini el que facis?
No et preocupis: durant el curs ho aniràs integrant.

Una nota important

Et recordo (de nou) que l'assistència a les sessions online en diferit o en
directe és el 80% de l'resultat del curs.

No et castiguis si no fas tants deures com creus desitjar. Ja ho tinc previst.

No castigar-te serà clau en aquest curs. 

Aquesta actitud d'amor cap a tu, serà fonamental.

Estima't, cuida't, busca la veritat ... i la veritat et farà lliure.
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