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Utilitat de l'dossier

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

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

Remarco, però, que el dossier no substitueix la sessió. A la sessió hi ha coses
que s'expliquen i no poden plasmar-se fàcilment al 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% de
l'resultat del curs.

T'animo a escoltar diverses vegades la sessió.

Aprofita que està en àudio i en vídeo... 

Previ: exercici per "posar en remull" l'inconscient

Al mes de març començarem un treball sistemàtic de neteja de l'inconscient 
i potenciació de les nostres 3 capacitats: comprendre, estimar i actuar.

Tot i això, al llarg d'aquests primers mesos farem algunes accions puntuals 
perquè, en arribar març, estiguem a punt i la tasca amb l'inconscient sigui 
més senzilla.

Igual com posem els cigrons en remull diverses hores abans de cuinar-los, 
també és útil preparar l'inconscient amb anticipació.

Al març parlarem de l'inconscient i de la seva funció.

Avui només voldria dir que l'inconscient és una part nostra i, per tant, busca 
recolzar-nos, ajudar-nos. No és un monstre, és el nostre amic.
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Durant anys la seva tasca ha estat fer-nos oblidar (o deformar) allò que no 
érem capaços de gestionar.

Per exemple, si vàrem robar una moneda a la nostra àvia i la culpa ens va 
menjava per dins, l'inconscient ens va ajudar a oblidar-ho.  

La gran majoria de coses que tenim guardades a l'inconscient són coses 
petites, sense importància: quincalla, bijuteria. 

Tan bon punt les deixem anar, recuperarem més energia i  més control 
sobre la nostra vida.

Per anar preparant el terreny, us proposo fer una sola vegada aquest exercici:

1.- Busca 5 minuts en calma, assegura't que ningú no et molesti.

2.- Amb un retolador o bolígraf, dibuixa't un ull a la planta del 
peu.

3.- Mentre ho dibuixes parla amb el teu inconscient dient-li una 
cosa semblant a això:

"Estimat inconscient, moltes gràcies per haver-me 
cuidat tots aquests anys deformant o ocultant-me el 
que no era capaç d'abordar. Moltes gràcies. 
Ho has fet molt bé. 
Però ja sóc una persona adulta. Per això t'allibero, ja 
no cal que em ocultis res. 
Vull prendre el timó de la meva vida".

4.- Al llarg del dia en el que facis l'exercici, especialment quan 
caminis i el peu toqui el terra, pots recordar el diàleg amb 
l'inconscient; com si cada passa fos una manera de dir-li que sí, 
que vols veure el que va guardar o deformar, doncs ja ets una 
persona adulta. Ja veus, t'animo a dibuixar un ull ja que és un 
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símbol que indica que volem “veure” el que va guardar o va 
deformar.

Aquest exercici és senzill i només s'ha de fer una vegada.

En poques hores l'ull s'esborrarà del teu peu amb el frec del caminar: no et 
preocupis per això.

Algunes persones tindran somnis intensos durant una temporada: és normal, 
quan l'inconscient fa "neteja" de la caixa on guarda els records oblidats, sol 
fer servir els somnis com a forma de fer-ho.

Altres persones tindran, de tant en tant, alguns flaixos de records antics: 
també és l'inconscient fent neteja.

Altres persones no notaran res: tant se val, això no vol dir que l'inconscient 
no estigui fent la seva tasca. La fa amb discreció.

Aquest exercici és totalment innocu.

Tot i això, un tant per cent molt baix de les persones (aproximadament un 
1%) pot recordar abusos sexuals que tenia totalment oblidats. No t'enganyis: 
millor recordar-los que no que segueixin ocults a l'inconscient interferint, 
sense adonar-te'n, a la teva vida.

Si algú recupera aquests records, us recomano que contacteu amb la 
Fundació Vicky Bernadet (https://www.fbernadet.org/es/), especialista en el 
tema d'abusos sexuals, per fer unes quantes sessions terapèutiques i netejar 
el tema. D'acord?

L'exercici de Byron Katie

Primera part: Byron Katie, explicació teòrica del seu treball.

Aquesta setmana  us presento una  tècnica útil per  abordar els pensaments
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que ens fan patir.

NOTA IMPORTANT:  Possiblement, fins que no hàgim descobert al nostre
personatge, totes les tècniques són, en realitat, tiretes, molt superficials. Però
poden ser útils en moments concrets!

Aquest exercici moltes vegades ens ofereix una visió diferent de la realitat i
això ens permet mirar-la de una altra manera, aprendre.

Ja veus, aquesta tècnica és molt interessant, ja que ens ajuda a obrir la ment.

Però repeteixo: fins que un no descobreix el seu personatge, és difícil que
una tècnica com aquesta sigui alguna cosa més que una tireta puntual.

Per tant, aquest és un treball per a realitzar (mentre aprofundim en el curs)
amb les creences que ens fan patir.

És  un sistema de  4 preguntes  simples creat  per  Byron Katie  i  4 cops de
kàrate.

Ella parteix d'una base teòrica molt senzilla (i evident) que és la següent:

1.- Advertir que quan els meus pensaments estan en desacord amb la realitat
hi ha sofriment, dolor. Si discuteixo amb la realitat o bé pateixo o estic boig 
(o ambdues coses). Si em barallo amb la realitat mai no puc guanyar. El 
sofriment és senyal d'estar en lluita amb el que succeeix i, per tant, és una 
invitació a investigar si el que crec és veritat.

2.- M'he d'ocupar de la MEVA REALITAT. De fet, hi ha 3 tipus de realitats: la
meva, la dels altres i la de la Vida. Ocupar-me dels afers dels altres (tal 
persona ha de deixar de pensar o patir per tal cosa) o de la Vida (no hauria 
de ploure en diumenge) és la forma com jo evito ocupar-me de la MEVA  
realitat!
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3.- Els pensaments són inofensius... si no te'ls creus! No perseguim deixar la 
ment en blanc sense idees... però no te les creguis. Només són idees. Deixa-
les passar. Evita aferrar-te als pensaments... generen històries... i les històries 
generen dolor. 
Sigues comprensiu/va amb aquestes idees (i amb tu)... no lluitis contra elles,  
ni te les creguis... Són com "un paisatge de fons" que va canviant mentre 
condueixes el cotxe de la teva vida. L'important ets tu, no facis cas a les 
idees absurdes que puguin aparéixer a la teva ment... Santa Teresa d'Àvila ja 
ho deia: "la mente -i la imaginació- és la loca de la casa". 

4.- Cobra consciència de les històries de dolor que genera cada pensament 
que et creus. Cobra consciència que creure't el que penses, genera dolor. 
Deixa caure les idees i caurà la història i caurà el dolor. És una altra forma 
de parlar de la son, de el personatge, del paradís perdut, del pecat original, 
de l'ego, de la programació ...

Busca el pensament que està darrere de l'patiment... i investiga per ser lliure.

NOTA: a vegades comencem a treballar amb un pensament, per exemple, 
"Joan hauria d'haver acabat aquesta tasca" i, a la meitat de l'exercici ens 
adonem que darrere d'aquest pensament hi ha un altre molt més important 
del qua aquest  en depèn. Per exemple, podríem descobrir, en aquest 
exemple, que no és que Joan no hagi acabat aquesta tasca el que em 
fastigueja, sinó que ja fa temps que em penso que "El cap hauria d'acomiadar
Joan". Si veus que hi ha una idea més important, que és la base de la que 
treballes, torna a començar amb la creença base.

Com indagar una creença per alliberar-te d'ella?

L'origen de tot patiment sempre és la no acceptació de la realitat.

                     7   www.DanielGabarro.com



Aula Interior        Dossier 04

Per indagar en això, us animo a seguir aquests 3 passos:

Primer pas: 
Escriu els teus pensaments, les creences que et fan patir amb la següent 
estructura: xxx hauria .... / xxxx no hauria de .....

exemples:

Joan hauria d'acabar la tasca.

El cap hauria d'acomiadar a en Joan.

L'Antònia no hauria de fumar tant.

La Lluïsa no hauria de culpar-se pels seus errors.

NOTA: 

Mentre agafes pràctica amb aquesta tècnica, no et posis com a subjecte
(hi ha persones que ho fan i, sense adonar-se'n, utilitzen la tècnica per 
maltractar-se).

Mentre agafes pràctica amb aquesta tècnica, investiga els temes 
"menors" de la teva vida; no prenguis EL tema central de la teva vida 
¿D'acord?

Segon pas:

Treu la targeta i fes honestament les preguntes.

Escolta les respostes que sorgeixin de l'COR.

Tercer pas: 

Observa com molts pensaments s'han transformat i, amb ells, el sofriment 
que generaven.

Aquesta tècnica sempre és una variació d'una única idea: "Això NO hauria 
de passar."
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Bé, en concret, el treball es fa a través d'unes preguntes i unes inversions. 
Són aquestes:

Les 4 preguntes a contestar amb el cor:

1 . És veritat? 
O només és un desig, ja que en la realitat no passa? 
Moltes persones confonen la veritat amb una fantasia. Que desitgis alguna 
cosa, no vol dir que això que desitgis sigui la veritat. De fet, si ho desitges és 
que no ho tens, que no és real ara i, si no és real, no pot ser veritat. Medita 
sobre això. 
La majoria de les persones ho han oblidat: només el que passa és veritat, la 
resta són desitjos mentals.

2 . Puc saber amb total i absoluta certesa que és veritat?
Per a aquelles persones que continuen creient que el que opinen és veritat, 
tenim aquesta segona pregunta. Per exemple: pots saber amb total i absoluta 
certesa que el teu pare hauria valorar-te més? O és en realitat un desig 
perquè això no succeeix a la realitat? 
Recorda no confonguis la teva opinió amb la veritat: allò que és veritat és el 
que passa, no la història bonica que t'expliques. Uf! A vegades costa 
d'acceptar, oi?
Aquesta pregunta és per a aquelles persona que es neguen a mirar els seus 
'hauria' i no veuen que només és un desig.

3 . Com reacciones, què passa quan creus que allò que desitges hauria de 
ser veritat en lloc del que està succeint? 
Com et sents quan creus en aquest pensament? Què veus? ¿Què fa el teu 
cos? Et resulta agradable? Què et dius? 
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Hi ha algun motiu per seguir-? En lo mantenint?
En general és útil adonar-te de les imatges que et construeixes en la teva 
ment a l'pensar en aquesta idea, les coses que et dius o que imagines que et 
diuen i les tensions o sensacions físiques que es produeixen. És a dir, sol ser 
molt eficaç observar el que veiem, escoltem i sentim internament en pensar 
en aquesta idea.
Per cert, hi ha algun motiu pel qual no vulguis deixar de pensar aquesta idea?
Aquesta frase sol ser molt útil si veiem que ens encallem.

4 .  Si no tinguessis aquest pensament en la teva ment, qui series sense 
aquest pensament encara que el que et molesta seguís succeint?
Sovint, en deixar de creure en la idea veiem altres opcions. Per exemple, 
telefonem a qui volíem que ens telefonem, escoltem a qui volíem que ens 
escoltés a nosaltres, preguntem si li passa alguna cosa per poder actuar... 

Fes-te la pregunta honestament.  Observes alguna diferència?

Les 4 inversions del pensament o els 4 cops de karate. 

NOTA: No sempre són possibles les 4 inversions o cops de karate que 
trobaràs a continuació. Fes només les que sí que siguin possibles.

Exemple "En Joan hauria d'estimar-me"

1) Girar al contrari: "En Joan NO hauria d'estimar-me"

I busca 3 o més exemples possibles:

Exemple 1: Perquè l'amor no es pot forçar.

Exemple 2: Perquè està enamorat d'una altra persona.

Exemple 3: Perquè li desitjo el millor i decidir el que ha de sentir no és savi.

b) De mi cap a mi: "Jo hauria estimar-me a mi mateix/a"
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I 3 exemples (o més) per a flexibilitzar la meva ment:

Exemple 1: Perquè exigeixo al Joan allò que no em dono a mi: absurd!

Exemple 2: Perquè m'oblido de les meves necessitats i em maltracto.

Exemple 3: Perquè soc la persona més important de la meva vida i era feliç 
abans de conèixer a en Joan i puc seguir sent-ho ara.

c) De mi cap a l'altre: "Jo hauria d'estimar al Joan"

I 3 (o més) exemples:

Exemple 1: Perquè vull el millor per a ell.

Exemple 2: Perquè estimar-lo és respectar els seus desitjos, no forçar-lo.

Exemple 3: Perquè vull que segueixi en la meva vida, malgrat tot.

d) Posant "el meu pensament" com a subjecte: "El meu pensament hauria 
d'estimar-me"

I 3 (o més) exemples:

NOTA: aquest cop de karate de vegades és molt semblant a l'anterior.

Exemple 1: Perquè el meu pensament em maltracta tot el dia.

Exemple 2: Perquè només el meu pensament pot cuidar-me.

Exemple 3: Perquè tal com pensi, així em sentiré.

Et convido a veure la classe de nou (si ho necessites) per veure com usar 
aquestes 4 preguntes i les 4 inversions o cops de karate. Segur que et serà 
molt útil!

UNA ALTRA NOTA: Ara encara no, però a partir de desembre us suggeriré 
un últim pas. Es tractarà d'afegir aquesta idea amb sinceritat:
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Em moro de ganes que torni a passar... per poder governar el meu interior.

A partir de desembre l'afegirem: ajuda un munt a créixer!

Propostes per a la setmana

1.- Practica l'exercici del 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 (encara que no ho puguis mantenir més enllà d'uns minuts)
la consciència que ets més enllà del que penses, fas o sents, 
descobriràs el JO (i si no us surt, no et preocupis: està previst!).

2.-  Practica l'exercici de Byron Katie.

Per deixar caure les idees que et fan patir intentant veure la realitat des 
d'altres angles. Es tracta d'un bon entrenament per a quan patim ... i 
ens prepara per a la resta de el curs!

3.-  Posa l'inconscient a remull:

Quan tinguis un moment, pinta't un ull a la planta del teu peu mentre 
agraeixes al teu inconscient la feina que ha fet en deformar o amagar-
te coses, però ara li demanes que deixi de deformar la realita: ja ets 
una persona adulta i vols prendre el timó de la teva vida. 

4.- Llegeix el butlletí de dubtes

 Si després de llegir-lo, tens dubtes escriu a aulainterior@danielgabarro.com 
Soc aquí per ajudar-te, d'acord?
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Una darrera consideració

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

No et castiguis si no fas tants deures com voldries.

Estima't i intenta prendre el compromís de fer-los. Però estima't els facis o 
no.

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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