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JO NO MANO A LA MEVA VIDA 

Dossier
Tercera sessió d'octubre
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Utilitat del dossier

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

A més, d'aquesta manera, no caldrà que prenguis apunts si no ho desitges.

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 en diferit o en directe és el 80% del resultat
de el curs.

T'animo, si vols, a escoltar  més d'una vegada la sessió. Ser al grup de  Telegram
t'ho facilitarà molt. 

Aprofita que les sessions estan en àudio i en vídeo.
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Exercici del despertador, del wc o del record de sí

El propòsit d'aquesta pràctica és: descobrir que jo no mano a la meva vida, 
però també intentar situar-se en un nivell de consciència immediatament 
superior a l'ordinari.

Recorda que ser egoista no és tenir cura de tu, sinó obligar els altres a que 
s'adaptin a tu. Tu has de menjar per tu, has de pensar per tu, has de respirar 
per tu... així que també has de buscar el teu propi bé per estar ple o plena de 
felicitat i poder compartir-la amb els altres!! Si tu no tens felicitat dins teu, no
podràs compartir-la.

Resulta curiós veure com en la nostra consciència hi ha molts continguts, 
però nosaltres no hi estem presents.

Vivim la vida igual com mirem una pel·lícula: identificant-nos amb l'exterior 
en lloc de prestar-nos atenció a nosaltres mateixos/es... quan som el més 
important de la nostra vida! És evident que ens hem de recuperar i no seguir 
oblidant-nos de nosaltres!

Si jo no soc present conscientment a la meva vida, qui la viu?

Si jo no soc conscientment a la meva vida, qui pot fer cap curs 
d'autoconeixement?

Jo he de viure conscientment o, simplement, no hi ha cap jo que pugui 
créixer.

Repeteixo que nosaltres som el més important de la nostra vida, per aquest 
motiu en aquest curs ens investigarem i ens observarem. També treballarem 
per alliberar-nos de tot allò que no som, de tot allò amb el que ens hem 
identificat.

Per això, un objectiu fonamental serà recordar-nos, ja que la major part de el
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temps ens oblidem de nosaltres mateixos/es: estem pendent de l'exterior però
no ens recordem de nosaltres, vivim "segrestats/des" totalment per l'exterior.

No es tracta de "pensar en nosaltres" o de "veure mentalment el nostre cos" o 
"d'imaginar-nos", el que cal fer és percebre'ns, és estar presents en la nostra 
consciència, estar presents dins la nostra atenció notant-nos, habitar la 
nostra consciència.

No es tracta de recordar-nos o pensar-nos, sinó de sentir-nos subjectes: 
percebre'ns dins de la consciència com el subjecte soc QUI escolta, soc QUI
parla, soc QUI està aquí, soc QUI fa ...

Per tant, el que cal fer és que LA NOSTRA ATENCIÓ ens inclogui a 
NOSALTRES com a subjectes actius i no posar tota l'atenció només a 
l'exterior.

Tu pots posar l'atenció en la punta de el dit gros del teu peu, oi? També pots 
posar l'atenció en el que tens davant, oi?

Bé, es tracta de posar l'atenció en NOSALTRES , en la NOSTRA PRESÈNCIA, 
estar atents a nosaltres i adonar-nos que jo soc jo.

Per experimentar-ho cal entendre la diferència que hi ha entre aquestes 
coses:

JO ... i el que penso

JO ... i el que sento

JO ... i el que faig

El que hem de fer és posar l'atenció en el JO. 

També podem posar una part de l'atenció a l'exterior, però l'exercici demana
que em recuperi a mi, que habiti la meva consciència, que m'adoni que soc 
JO qui sent, qui parla, qui pensa, qui fa...
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Els meus pensaments, els meus sentiments i els meus actes són sens dubte 
importants, però més important soc JO, ja que soc la font dels mateixos. I 
això és el que volem que estigui present en la nostra consciència.

D'ordinari l'atenció està totalment absorbida pels fenòmens: el que penso, el 
que sento i el que faig. Però ara es tracta de dirigir la nostra atenció cap al 
subjecte: el JO, per percebre-ho com una cosa a part dels fenòmens i 
distingir-ho d'ells, per comprovar que tinc entitat per mi mateix/a.

Per poder prestar atenció al JO, pots intentar seguir alguna de les següents 
orientacions:

Una manera fàcil de fer-ho és posar atenció a la planta dels peus o al palmell
de la mà i adonar-te que ets TU qui està percebent els peus.

Recorda, l'important no són els peus, sinó TU que els perceps.

En parar atenció a dues coses alhora, t'obligues a situar-te en un punt de la 
teva consciència una mica més profund de l'habitual i a adonar-te que TU 
ets qui percep LES DUES coses alhora.

Una altra forma d'explicar el mateix pot ser el següent:

Intenta percebre't a tu mateix/a físicament com un objecte que ocupa un 
espai al lloc on et trobes. 

Imagina't un lloc ple d'estàtues que es mouen, tu ets una d'aquestes estàtues 
i et desplaces d'un costat a un altre: surts d'una habitació i entres a una altra, 
camines pel carrer, puges i baixes les escales... 

Para atenció a el teu cos físic i adona't que ets dins d'ell, com si aquest cos 
fos un vehicle amb finestres o una màquina que obeeix les teves ordres. 

Tu no ets el cos, ets QUI MANA moure el cos d'un costat a un altre.

També pots fer-ho així: intenta percebre, alhora, el dors i el palmell de la mà.
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Qui s'adona d'això? 

És clar que només si vas cap al fons podràs "percebre" les dues parts i, en fer-
ho, podràs adonar-te del teu JO que percep. 

Cal posar atenció en aquest JO que s'adona sense que la totalitat d'atenció 
estigui cap a l'exterior.

També et pots percebre com el conductor/a que condueix un cotxe: Tu ets 
la conductora o conductor i el cotxe és el teu cos.

Més endavant podràs percebre't a tu mateix/a també emocionalment com si
fossis una emissora que, en lloc de música, emet sentiments; sentiments que 
omplen l'atmosfera del lloc amb alegria, tristesa, malenconia, suspens, etc.

No importa l'emoció concreta que sentis, no has de procurar estar alegre i 
feliç, només importa que te n'adonis de que qualsevol emoció s'origina en 
TU i s'estén pel lloc on estàs, banyant-ho tot d'aprovació o desaprovació, 
gust o disgust... I que tu ets el SUBJECTE que estàs emetent aquestes ones 
afectives.

També més endavant, podràs percebre't a tu mateix/a intel·lectualment, 
com un focus de llum que en enfocar la realitat, ressalta o ignora determinats
aspectes d'ella. 
Aquí l'important és adonar-te que tu ets QUI comprèn la realitat, QUI es 
pregunta per ella, QUI l'enfoca o desenfoca.

Només cal que et percebis d'una d'aquestes tres maneres per prendre 
consciència del teu veritable jo. 

La forma més senzilla per iniciar-se és registrar la teva presència física: la que
va dins de el cos. Més endavant, progressivament, procurarem incloure les 
altres dues. 

Quan et percebis de les tres formes a el mateix temps, començaràs a 
descobrir la teva naturalesa essencial.
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Però de moment conforma't amb adonar-te que ets aquí.

Crec que començar amb el físic és el més senzill, per això et suggereixo 
començar per percebre les plantes dels teus peus i adonar-te que una cosa és
el sentir aquestes plantes i una altra qui s'adona d'aquesta percepció. 

Però he explicat la resta perquè, per alguna persona, pot ser la manera de 
despertar que li sigui més senzill.

I et recordo tres coses essencials:

1. La teva missió no és tenir èxit, sinó intentar-ho sovint.

2. Si se t'oblida de fer-ho durant el dia, no et culpis: omple't de 
petons i fes-te la promesa de intentar-ho, de nou, demà.

3. El normal és que, si despertes, només sigui durant alguns 
segons. Tant se val. També és normal que no et surti. Tant se val. 
El que sí que importa és l'intent. Els resultats no depenen de tu, 
però són inevitables si es practica. Així doncs... practica!

Et suggereixo que et comprometis a intentar-ho, perquè l'habitual és que no 
et percebis en absolut: d'ordinari tens tota la teva atenció immersa a 
l'exterior. En aquest estat, en el qual tota la teva atenció està absorbida pel 
que fas (o penses o sents), l'anomenem estar dormit o adormida, però també
podríem anomenar-ho com no estar.

Aquest exercici té per objectiu fer que prenguis consciència que estàs 
adormit o adormida al llarg de la vida, per intentar despertar a continuació.

Subratllo "intentar". Tingues-ho present perquè et costarà molt. I veuràs que, 
quan ho aconsegueixes, tornes a dormir immediatament. No pensis que 
estaràs despert/a tot el temps perquè tindràs una decepció molt gran. 

Però tampoc creguis que estàs fracassant si no aconsegueixes despertar, 
perquè estar dormit o adormida és l'estat de consciència habitual. Ningú 

- 8 -
www.DanielGabarro.com



Aula Interior online | Sesión 03

pretén que estiguis despert o desperta tot el temps, només que te n'adonis 
que estàs en un somni i que intentis despertar alguns instants, cada vegada 
amb més freqüència. Amb el temps aconseguirem que aquest estar despert/a 
també sigui durant més estona.

És a dir, busco que vegis que no manes a la teva vida per poder començar el 
veritable curs d'auconeixement. 

Inicialment despertaràs només alguns moments molt fugaços, però això serà 
suficient per fer-te adonar que hi ha un altre nivell de consciència. I si et 
poses en pla kamikaze, encara despertaràs menys perquè per despertar has 
de relaxar-te, no posar-te en tensió.

Li diem estar dormit/da, a no estar present en la teva pròpia consciència, a 
estar amb l'atenció completament absorbida per l'exterior; exclusivament 
pendent d'aquest exterior, no només actuant en ell sinó, sobretot, pensant en 
l'exterior i havent-te oblidat de tu.

Si prèviament no prens consciència d'estar dormida/it, no tindràs cap interès 
a despertar. Però quan tinguis interès a despertar comprovaràs que hi ha 
moltes circumstàncies en què és especialment difícil mantenir-te despert, 
situacions que tenen per a tu un caràcter hipnòtic. 

En el futur mirarem quines són aquestes situacions: què és això que 
s'apodera de tu i et porta a dormir?  Però això serà al novembre. És a dir, al 
novembre començarem a observar el personatge o mecanicitat que ens té 
atrapats/des. 

Aquest exercici és molt important com a primer pas per a distingir entre el 
teu jo real i el jo imaginari programació, ego o personatge. El jo imaginari o 
personatge és un mecanisme repetitiu de pensaments, sentiments i actes amb
els quals estàs tan identificat que hem oblidat el jo.

A mesura que observis t'adonaràs que aquest jo funciona pel seu compte, 
sense demanar-te permís, tant és així que et costa molt actuar d'una manera 
diferent de l'habitual. 
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Però voler dominar-lo a la força és una tasca pràcticament impossible. És 
com voler aturar una màquina ficant la mà dins. 

Per això, més tard, amb altres exercicis diferents, estudiarem el mecanisme, 
observarem com funciona i veurem el paper que juga cada peça. Llavors 
sabràs quina és la palanca que atura la màquina i podràs fer-ho més 
fàcilment.

Parlem de màquina perquè el "jo imaginari, programació, ego o personatge" 
és un mecanisme, un mecanisme que cal estudiar des del JO real. Si aquest 
JO real no està despert, resulta molt més difícil (potser impossible).

Una de les idees del programa que dirigeix aquest mecanisme diu que ja 
estàs despert, que et pots observar, dominar i amb controlar a tu mateix/a 
quan vulguis, que si no ho fas ara és perquè estàs atenent altres assumptes i 
quan vulguis ho faràs sense cap problemes.

Però és mentida.

Recorda això: no tens un personatge, sinó que EL PERSONATGE ET TÉ A TU.

Bé, doncs per començar a treballar és imprescindible descobrir que aquesta 
idea d'estar despert/a és falsa, perquè ningú vol despertar abans si no té 
consciència d'estar dormint. La pitjor forma de dormir és somiar que s'està 
despert o desperta. Recorda: amb aquest exercici  (que et sortirà molt 
regular) comprovaràs que no manes a la teva vida. 

Per això, aquí no parlarem de pensaments sinó d'exercicis: l'única manera 
de comprovar si estem dormint o no és veure si fem els exercicis o no els 
fem.

En somnis podem desitjar fer-los, podem imaginar que "ja els farem", podem 
justificar per què no els hem fet i podem comprometre'ns a fer-los la setmana
que ve... l'únic que no podem fer mentre estem dormint és fer-los realment!

En el món quotidià estem acostumats/des a actuar adormits/des però per fer 
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els exercicis hem de despertar. O sigui que per fer els exercicis de despertar, 
cal estar despert/a. 

Això sembla una contradicció però no ho és, ja ho veuràs, ho seria en el cas 
que només hi hagués un estat o nivell de consciència però hi ha diversos 
nivells de consciència: el dormir sense somnis, el dormir somiant, la vigília 
fusionats amb el que ens passa i l'estar despert/a.

Tots volem pujar a un nivell de consciència superior, però per a això és 
indispensable veure que aquest nivell superior existeix i constatar que 
nosaltres no hi som allà, sinó que estem en un altre inferior. I això ho 
aconseguiràs amb aquest exercici.

Aquests exercicis no són especialment difícils, de fet són molt fàcils, la seva 
eficàcia (i també la seva dificultat) és que no és possible realitzar-los estant 
adormits/des. Tingues-ho molt present d'entrada. No els consideres amb la 
teva ment habitual. 

Fàcilment descobriràs que no els has fet perquè "no has pogut", o "se t'ha 
oblidat", o et trobaràs fent-los de qualsevol manera, per cobrir l'expedient.

D'entrada et proposo fer-ho d'aquesta manera:

PRÀCTICA DEL DESPERTADOR O DEL RECORD DE SÍ: 

Com, de moment, no és possible estar despert tot el temps, inicialment ens 
conformem amb despertar de tant en tant. 

Amb aquesta finalitat, hem triat el WC per usar-lo com a despertador, és a 
dir: cada vegada que vagis a intentar recordar-te de tu mateix/a, constata la 
teva presència, busca el teu Jo, habita la teva consciència, inclou-te dins de 
la teva atenció, t'animo a percebre't com a subjecte.

Ho pots fer d'una forma molt simple: abans de sortir de WC posa la teva 
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atenció al palmell mans i/o a la planta dels teus peus i sigues conscient d'ells 
i de TU que s'adona d'ells. 

En sortir, procura mantenir l'atenció en ells mentre fas el que hagis de fer: 
escriure a l'ordinador, netejar, cuinar, pintar, llegir, nedar... adonant-te que 
ets TU qui ho perceps!

Cada dia, a la nit, anota una creu en el full de quadrets que hi ha en aquest 
dossier si has fet l'exercici. I pren el compromís de tornar a intentar-ho 
demà. 

Si no has fet l'exercici, posa també una creu i, sense culpabilitzar-, pren el 
compromís d'intentar-a l'endemà.

Recorda: de 8 cops que he anat al WC, només ho he fet 1 cop (o els que 
siguin). No et jutgis. Només observa i posa la creu al quadradet del dia: 
demà ho torno a intentar. Reitero: no et jutgis, ni et maltractis. 

Et convido a llegir el butlletí de dubtes i, si després de fer-ho, tens dubtes 
noves, pregunta-m'ho a aulainterior@danielgabarro.com i et contestaré a 
través del butlletí de dubtes. Així et resoldré tots els dubtes que tinguis i 
seran útils per als altres.

Sobretot no et confonguis: despertar vol dir que et perceps a TU mateix/a, 
no vol dir que hagis de fer les coses amb més atenció o més concentració del
normal (això seria més del de costum: l'atenció estaria a l'exterior enlloc de 
incloent-te).

Fins i tot és probable que a l'inici, el fet de prestar atenció a la teva 
presència, al JO que és, vagi en detriment de l'atenció. Si algú t'està 
observant, des del seu punt de vista no semblaràs més despert/a i fins i tot 
pots semblar una mica més maldestre, més adormit/da. Passa simplement 
que el teu mecanisme de resposta habitual s'ha interromput i que la teva 
atenció es divideix entre l'objecte i el subjecte per posar més atenció en el 
subjecte i menys en l'objecte. O sigui, que el més probable és que en aquest 
moment, externament, siguis menys eficaç que de costum. Això serà una 
cosa temporal. No et preocupis. Al poc temps tindràs la mateixa eficàcia 
estant despert... de fet en tindràs molta més!

Mai et donaré treballs que puguin dificultar la teva vida ordinària, però sí 
incidiran en ella. 

Despertar és un exercici que s'ha de fer a dosis petites però contínues, és 
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com una gota que va amarant el terreny. Pren-te de descans (si vols) els 
diumenges i els dies de festa.

MOLT IMPORTANT: Mai pensis que l'exercici "no et surt" o que ho fas 
malament. Això són judicis típics de el personatge que considera que a la 
teva edat (o qualsevol altra excusa) no et pots permetre fer alguna cosa 
malament, limita't a intentar-ho i l'aprenentatge es produirà quan sigui 
corresponent.

En canvi, procura fixar-te amb cert detall el que fas (com ho fas per despertar)
i, sobretot, el que experimentes.

Recorda que en el Treball Interior el que importa és l'esforç i l'intent, els 
resultats vindran sols.

Full de control de l'exercici dels despertadors

Un quadre per dia durant tot un mes.

Si no t'has recordat de l'exercici, simplement poses la creu i et proposes 
recordar-ho demà. Però fes-ho tendrament, sense agredir-.

Si sí t'has recordat de l'exercici i no t'ha sortit bé, poses una creu i et 
proposes seguir demà.

Si t'has acordat i t'ha sortit bé, també poses una creu i et proposes seguir 
demà.

Però estic gairebé segur que no et recordaràs gairebé mai i que, quan 
recordis, et resultarà difícil mantenir aquest estat de presència durant massa 
estona... tindràs la prova que tu no manes en la teva vida!

I, és clar, així tindrem ganes d'observar a qui si mana en nosaltres: aquesta 
serà la tasca dels propers mesos.
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Algunes idees clau

Abans d'acabar vull remarcar algunes idees claus: 

No t'has de preocupar pels resultats. Els resultats són la conseqüència 
natural de les accions que fas: persevera i els resultats seran inevitables. Però 
recorda que "l'èxit" no és ni la teva obligació, ni el teu objectiu. Fer el treball 
sí, intentar-ho sí. 

No busquis el "sentir-te millor", busca la veritat. La conseqüència serà la 
felicitat. Però si busques sentir-te bé en lloc de buscar la veritat, no trobaràs 
mai la felicitat, ja que no t'atreviràs a abordar les teves parts doloroses i 
sempre viuràs amb elles.

L'objectiu és descobrir qui soc i expressar-me. En fer-ho, tots els problemes 
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es dissolen. No hi ha múltiples problemes, sinó un únic problema: viure 
adormit/da, no saber QUI soc. Just avui parlem de despertar, de incloure'ns 
en la nostra consciència, de descobrir-nos!

No t'obliguis a ser bo o bona. Busca ser conscient i autèntic/a. Aquest no és 
un curs per a reprimir-nos (obligant-nos a ser bons o bones), sinó per 
observar-nos (primer pas), per poder desprogramar-nos (segon pas), netejar 
l'inconscient potenciant el centre intel·lectual, emocional i energètic (tercer 
pas) i experimentar la transcendència (quart pas).

Recorda que el personatge ens ha portat a la feina interior per perfeccionar-
se, però ell és el veritable obstacle per a trobar la nostra identitat. No el 
critiquis, estima'l... ell t'ha portat fins aquí; però prepara't per acomiadar-lo. 
Recorda: no el critiquis, estima't, cuida't...

No podem tenir una vida espiritual, si no tenim prèviament un psiquisme 
mínimament equilibrat. Per això, el curs treballa inicialment en tot el procés 
previ per tenir un psiquisme equilibrat.

No vulguis salvar els altres. Sovint, l'actitud salvadora és un senyal de no 
voler fer-se càrrec de les pròpies responsabilitats (mentre m'ocupo dels 
problemes dels altres, no m'estic ocupant dels meus). Si et pregunten pel curs
o similar, dona la informació que calgui. Però evita anar "salvant" a tothom 
sense que t'ho demanin. 

Recorda que, per ajudar, han de donar-se els criteris: que et demanin ajuda, 
per a alguna cosa que no poden fer sols / es, que tu sí dominis i que et 
correspongui donar aquesta ajuda.

No et culpis, ni maltractis si alguna cosa no la fas bé, si no tens "èxit" en una
part de la feina durant el curs, en algun exercici, cuida't, míma't.

Si pateixo, vol dir que no entenc el món. Les idees i creences errònies ens 
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porten a patir. El nostre principal treball serà desmuntar les idees errònies. 

Com sabrem que anem bé? Molt simple: la nostra pau interior augmentarà i 
les nostres relacions seran més harmòniques. Ja veieu: un treball senzill, però
que implicarà una gran millora en les nostres vides. No es tracta d'afegir més
idees a la nostra ment, sinó d'anar eliminant les que s'han acumulat 
inútilment per viure el que realment som, més enllà de les idees.

Sobre la inexistència de el mal

Moltes persones s'han sentit profundament colpides per la classe anterior.  
Les va tocar intensament.

T'animo a tornar a escoltar-la i a llegir el butlletí de dubtes d'aquesta 
setmana i el d'aquesta setmana (hi ha més dubtes sobre el tema).

No et demano que creguis que el mal no existeix.

Però sí et demano que busquis comprendre els motius de les persones quan 
actuen: per què actuen així ?, què bé estan buscant ?, quina necessitat estan 
procurant cobrir?

No et dic que els justifiquis, és a dir, no et demano que els aplaudeixis i els 
diguis que tenen raó, però sí et demano que els comprenguis, és a dir, que 
intentis entendre amb el cor els motius pels quals els porta a actuar així.

Si ho fas, veuràs que, des de la seva perspectiva, estan buscant alguna cosa 
positiva.

No em creguis: observa. No jutgis. Observa i intenta comprendre.

D'acord?

Sé que és un tema complex, però abordar-lo et farà créixer moltíssim 
interiorment. Moltíssim.
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Tasques a realitzar

1.- Practica l'exercici de l'despertador o record de sí. 
Intenta prendre consciència de tu abans de sortir de l'WC. Aquest 
exercici és clau. 

Descobriràs que no manes en la teva vida i també, si tens sort, 
descobriràs la consciència que ets més enllà del que penses, fas o 
sents, descobriràs el JO que ets. Ah! I si no et surt, no et preocupis: ja 
està previst!

2.- Segueix mantenint en la teva ment la investigació sobre si el mal 
existeix. No jutgis, intenta comprendre els altres.

3.- Llegeix el butlletí de dubtes abans d'enviar les teves: potser ja 
estiguin contestades. Per enviar els teus dubtes, escriu a 
aulainterior@danielgabarro.com 

 Una darrera consideració

Et recordo (de nou) que l'assistència a les sessions en directe o diferit, és el 
80% del resultat de el curs. Si vols, pots escoltar una sessió més d'un cop.  

No et castiguis si no fas tants deures com voldries.

Estima't i pren el compromís de fer-los demà (encara que després no ho 
aconsegueixis). Però estima't.

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

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