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PRÒLEG

Per entendre com s’ha gestat aquest llibre cal remuntar-nos a l’any
2015. Va ser llavors quan va néixer la plataforma Mestres de Vida,
amb la funció principal d’agrupar docents que proposen ensenyances útils per a tota persona que vulgui viure una vida plena i
feliç.
Per “ensenyances útils” la plataforma entén aquells ensenyaments que compleixen els següents requisits de garantia:
1. Ensenyaments que ajuden les persones a esdevenir autònomes i a desenvolupar totes les seves potencialitats.
2. Que ensenyen a pensar per un/a mateix/a sense generar
dependències ni caure en la divinització del/la mestre/a.
3. Que promouen l’experiència directa i la verificació dels
ensenyaments més que no pas la fe cega en uns determinats coneixements o dogmes.
4. Que animen a treballar internament sense massa promeses més enllà del que el/la propi alumne/a pugui comprovar per si mateix/a.
5. Que conviden a treballar internament amb eines de treball
pràctic com la meditació, el recolliment, la contemplació,
l’autoobservació, etc., que amb el temps produeixen resultats que el/la propi/a alumne/a pot constatar. Eviten
oferir només teoria.
6. Que conviden la persona a fer-se responsable de la seva
vida interior, transformant i transcendint els propis límits
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psicològics. Ubiquen la responsabilitat de la pròpia vida
dins d’un mateix i no a fora.
7. Que entenen la vida com la veritable escola on verificar
els ensenyaments rebuts i eviten imposar hàbits per la
força o la culpa o similar, per més saludables que siguin
(hàbits alimentaris, de respiració, de meditació...).
8. Que no generen culpabilitats entre les persones ni separen
a la gent en “bons i dolents”, “fidels i infidels”, ni promouen dogmes que condueixin a la creença cega i/o als fanatismes. Per tant, no fomenten l’odi, l’exclusió o la
discriminació per raons de parla, de creences, d’ètnia,
d’orientació sexual, de gènere, de nacionalitat, etc.
9. Que contemplen la dimensió transcendent/espiritual de
l’individu però respectant totes les diferents vies per arribar-hi i fins i tot hi cerquen complementarietats i analogies, i per tant no es viuen com “l’únic camí autèntic”.
Ofereixen el camí de forma oberta, a l’abast de tothom,
sense comercialitzar-lo de forma protegida sota un copyright o similar.
10. Que cerquen la salut integral buscant l’equilibri entre cosment-esperit, sense negar, menystenir ni condemnar cap
d’aquestes tres realitats.
Des que va començar a operar, Mestres de Vida ha organitzat
diferents esdeveniments on els diferents docents que en formen
part han pogut comunicar el seu pensament i el seu mètode de
treball a totes aquelles persones interessades.
Esdeveniments anuals com ÀgoraVic, i d’altres de puntuals
com el Sophia o la Passarel·la Sòcrates, han contribuït a fer que
aquests valuosos coneixements arribin a milers de persones.
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La plataforma també ha fet arribar el missatge dels docents a
través de programes de ràdio i televisió i ara també, a través del
llibre que tens a les mans.
Aquest llibre vol ser un espai de trobada dels diferents professors que formen part de Mestres de Vida, on poder reflexionar
plegats sobre algunes qüestions fonamentals de la vida.
Només cal donar un cop d’ull a l’índex per adonar-se de la
transcendència dels temes que s’hi tracten. Tots ells, temes que
han estat motiu d’interès, reflexió i anàlisi des de temps immemorials.
Ben poca gent es mostrarà indiferent davant temes tan cabdals com l’autoestima, l’educació, el món emocional, l’amor, la
felicitat o la por. A qui no li interessa aprendre a desenvolupar
una sana autoestima, i aprendre a estimar i a ser feliç? A qui no
li interessa descobrir l’origen i la causa de les seves pors? O a qui
no li interessa conèixer quina és l’educació més sàvia pels nostres
infants o quines són les claus perquè els buits sentiments del nostre ego donin pas a les autèntiques emocions que provenen d’allò
que som en essència?
La intenció del llibre és, a través de diàlegs, aportar diferents
mirades d’aquests temes essencials. El perfil dels participants als
diàlegs és ben heterogeni: filòsofs, psicòlegs, psicopedagogues, coachs, mestres budistes, místics, etc.
Concretament, cada diàleg ha agrupat tres persones. El diàleg
s’ha fet íntegrament a través del correu electrònic, de manera que
cap dels participants al diàleg coneixia la identitat dels seus companys de conversa. S’han utilitzat pseudònims. En el seu moment,
vam pensar que era bo despersonalitzar els diàlegs perquè els participants poguessin enfocar-se en el missatge sense cap condicionant. En paraules del Xavier Guix: «l’objectiu era compartir a
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partir del misteri, sense condicionaments previs i amb l’obertura
de rebre i entreteixir plegats».
El resultat han estat uns diàlegs molt profunds que, ben segur,
convidaran els lectors a obrir dins seu, nous espais de reflexió.
Aquest és un altre dels objectius del llibre. Que el que s’hi diu
convidi a qüestionar el propi punt de vista, perquè com ja deia
Aristòtil, “el dubte és el principi de la saviesa”.
La gestació del llibre s’ha allargat uns dos anys. Ningú tenia
gens de pressa a acabar-lo. Els participants ens hem pres el nostre
temps per reflexionar les respostes i escriure des de la calma i la
tranquil·litat que es mereixia el projecte.
En aquest punt ha estat fonamental la figura del Quim Pujal,
la persona que rebia els diàlegs i els reenviava a la resta de participants, que revisava el text, que cuidava els terminis (molt flexibles) d’entrega dels diàlegs, etc. Ell ha estat l’autèntica alma mater
del projecte i en bona part a ell es deu que ara tots puguem gaudir
d’aquesta obra.
Finalment, dir que aquest llibre vol ser un homenatge als diàlegs. Als diàlegs, en general. Perquè hi hagi un diàleg ha d’haverhi com a mínim dues persones, una que parla i una altra que escolta. Si ningú escolta, el que tenim són monòlegs amb gent davant.
Des de la meva perspectiva, si de debò volem evolucionar, és
urgent aprendre a escoltar. Gràcies a l’escolta podem conèixernos millor, podem obrir-nos a noves mirades i nous aprenentatges, podem desenvolupar l’empatia, podem enriquir-nos, podem
qüestionar el nostre propi punt de vista i potser fins i tot descobrir que no estem en la veritat absoluta, i un llarg etcètera.
Zenó, un filòsof presocràtic, ens ho deixava molt clar: “Tenim
dues orelles i una sola boca, justament per escoltar més i parlar
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menys”. No obstant això, ens han ensenyat a parlar, a llegir i a
escriure, però no a escoltar.
Sovint es confon escoltar i sentir. Sentir, a no ser que tinguem
problemes d’oïda, hi sentim tots. En canvi, escoltar és una paraula
que prové del llatí “auscultare” i que etimològicament significa
“sentir amb delicadesa i cura”.
Crec que els diàlegs d’aquest llibre desprenen aquest últim significat. No s’hi entreveu cap conflicte, i quan alguns dels participants dissenteixen en alguna cosa, el respecte és màxim i es
respira un interès per entendre el que vol dir l’altre (i no tant en
rebatre’l).
L’escolta és un camí de descoberta personal, un camí de creixement extraordinari. Gràcies a l’escolta es desenvolupa la humilitat, ja que en escoltar un s’exposa a descobrir que no està en la
veritat absoluta. També és un acte d’hospitalitat que ens permet
desenvolupar el respecte vers l’alteritat. Ens ensenya a acollir les
paraules del nostre interlocutor sense jutjar-les d’entrada. Simplement, deixant que entrin i que ressonin dins nostre per veure què
ens poden aportar.
Escoltar també ens ajuda a desenvolupar la comprensió: vers
l’altre i vers un mateix. Escoltar no significa compartir o rebutjar
les afirmacions de l’altre, sinó procurar captar perquè aquella persona diu el que diu. Això ens ajuda a empatitzar amb l’altre. I
també a sortir del nostre petit món, un món construït amb prejudicis i mirades subjectives de la realitat. I no menys important,
aprenem a escoltar-nos a nosaltres mateixos: a respectar el nostre
punt de vista actual, que és el que és perquè potser no veiem més
enllà, però també a permetre’m seguir creixent i seguir investigant, indagant, experimentant i descobrint, per eixamplar la mirada.
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Escoltar ens treu de la presó dels nostres prejudicis, que ens
fan veure el món a través d’unes ulleres d’un únic color. Quan
aprenem a escoltar ens traiem les ulleres, i descobrim un món ple
de colors i de matisos que ens passaven desapercebuts.
I, per descomptat, escoltar ens predisposa a descobrir el silenci. No només el fet de no parlar i no interrompre mentre l’altre
parla, sinó d’oblidar-nos del nostre diàleg interior mentre l’altre
està parlant. Ens van ensenyar que és de mala educació parlar
mentre algú altre parla, però ningú ens va dir que també és de
mala educació ocupar-se més del nostre discurs interior que de
deixar que les paraules de qui ens està parlant entrin netes de filtres dins nostre.
Des de la meva percepció, tot això es reflecteix en les pàgines
d’aquest llibre. Els participants estan interessats a entendre els arguments dels altres, miren de comprendre’s uns als altres perquè
saben que darrere aquesta actitud s’obren les portes de l’avanç i
l’evolució.
Això, juntament amb la profunditat de les idees que s’hi comparteixen fan d’aquest llibre una obra molt especial.
Us desitjo que la gaudiu.

Sergi Pérez Rosés
Filòsof i professor de treball interior.
Cofundador de Mestres de Vida
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L’AUTOESTIMA.
COM ASSOLIR UNA SANA AUTOESTIMA?

MARIA PILAR DE MORETA
Està molt de moda parlar d’autoestima i, a més, se suposa que l’has
de tenir alta. Fa pocs anys, el que es considerava correcte era ser
humil i adonar-se dels errors que havies comès; ara el que preval és
ser un líder perquè tenir l’autoestima baixa és sinònim de personalitat tòxica rebutjada per tothom, en primer lloc per tu mateix.
El rerefons d’això és que hi ha un tipus de personalitat que
està de moda i tothom alaba i que tu no la tens. Així que et compares amb aquesta personalitat modèlica i en surts malparat. És a
dir que fas un judici negatiu de tu mateix i, és clar, no t’agrades,
no et valores. Et valoraries si fossis diferent.
Aquí el que dona o treu valor ets tu mateix, o sigui, que si el
pots donar o treure és que ja el tens, és que ja l’ets el valor. Això és
un fet. En canvi, la imatge és totalment relativa; de fet no té res a
veure amb el que tu ets. Què us sembla si ho enfoquem per aquí?

CRIS BOLÍVAR
Crec que la qüestió rau en el fet de la valoració. El “Ser és” sense
etiquetes, sense judici... entrar a valorar en positiu, negatiu o de la
manera que sigui, pertany al món de l’ego, a la necessitat de sostenir
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una imatge, encara que vagi vestida de creixement, com per exemple, “ser la millor versió de tu”, perquè en dir això, què estem dient?
Significa que tinc versions millors i pitjors? Basant-se en què?, sota
quin criteri es decideix quina és la millor versió de mi?
Crec que la clau està en l’acceptació profunda i clara del ser
que som, i som el que som, sense judicis de valor ni comparacions. M’accepto tal com soc aquí i ara, en el meu moment de procés, i això seria fruit de la humilitat. L’autoestima té a veure amb
l’acceptació, amb l’amor incondicional i amb la humilitat. Tota la
resta torna a ser un joc de l’ego i del crític interior, sigui en la seva
faceta deflacionista o inflacionista, tant li fa.

CHRISTIÁN CARLES-TOLRÀ
Quan un pensa en autoestima sana, alta o baixa, és interessant preguntar-se quina part del que soc vol tenir una autoestima sana. El
pensament genera una idea de mi mateix i aquesta mateixa idea de
mi mateix, pensant-se, genera una valoració sobre la pròpia idea.
Entrem en un bucle on el mateix que em genera el problema: baixa
autoestima, m’intenta oferir una solució: alta autoestima. Proposo
dirigir la mirada vers allò que no permet que es manifesti el que ja
soc, i que és perfecte. Llavors ens adonaríem que és la idea del que
soc, tan sols un pensament, el causant de tot l’embolic.

MARIA PILAR DE MORETA
Introduir termes metafísics no ens porta enlloc. El ser no té
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forma, o sigui que no es pot valorar ni acceptar. Només pots valorar i acceptar la manera de ser. I tenim una manera de ser concreta que, per definició, és limitada, o sigui que perfecta no ho
pot ser. El ser és perfecte, però la forma no. Ara bé, totes les
formes són diferents: qui decideix que una és millor que l’altra?
La millor manera de ser per mi és la meva perquè la teva no la
puc utilitzar. Aleshores, quin sentit té valorar-la més o menys?
Més aviat és al revés: es tracta de veure què és el millor que
puc fer aprofitant i utilitzant la forma que tinc. I qui ho valorarà
el que faig? Jo, perquè ho he decidit jo i ho he fet jo.
Quan soc capaç de posar tota la meva lucidesa, el meu interès
i la meva habilitat al servei de la realitat que m’envolta, estic exercitant l’experiència i això em dona seguretat i satisfacció, encara
que no ho faci d’una manera perfecta. El nen petit que, aprenent
a caminar, diu al seu pare “el nen tot sol”, no té segones intencions, no vol agradar a ningú, només vol gaudir de la seva capacitat
de moure’s. I és que encara no ha sentit a parlar de l’autoestima.

CRIS BOLÍVAR
En llegir-vos penso que potser s’hauria de fer la distinció entre
autoestima i autoconfiança, ja que sovint es confonen. La primera
parla de la dignitat de ser estimat tal com un és, i la segona de
confiar en un mateix, de si es té la percepció de tenir suficients
recursos o capacitats internes per fer front als problemes i les dificultats de la vida. Si la primera, l’autoestima, té a veure amb una
ferida d’amor-baixa autoestima, i la segona, l’autoconfiança, té a
veure amb una ferida de vida-baixa autoconfiança.
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Incloc aquí un esquema que va del símbol del Ser que es recull
a l’enneagrama i que mostra les tres ferides i els egos que s’originen a partir d’elles.

Tornant a l’autoestima, en el que sembla que estem d’acord,
sigui en un pla més metafísic o més físic, és que té a veure amb
l’acceptació, amb el no-judici i també amb què, òbviament, el que
accepta o no accepta és en realitat un mateix sobre si mateix, segons la pròpia mirada. Sortir d’aquí és el que pretenen els camins
espirituals-filosòfics-místics on s’hi troba un coneixement no intervingut, sense un ‘jo’, de forma que es pot veure la realitat (jol’altre-el món) sense confusions ni filtres. En el cas de l’autoestima, és acostar-se fins a veure’s tal com un és aquí i ara, amb la
16
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seva vulnerabilitat i límits, i també tal com pot ser essencialment… per poder sostenir el que és ara i caminar vers el desenvolupament del Ser que som, que no estem sent, però que podem
ser.

CHRISTIÁN CARLES-TOLRÀ
Tota la realitat que vivim està construïda a la nostra ment i el material que la construeix son pensaments de diferents tipus. El físic,
el metafísic no son més que construccions mentals en forma de
pensaments. El nucli central de la idea de la realitat que un construeix és la idea de si mateix, és a dir, l’ego. El problema de l’autoestima no el té el que un és, sinó la idea que un té de si mateix
que, en comparar-la, resulta enaltida o perjudicada segons l’ocasió. Per això, és el mateix ego qui em genera el problema. Primer
em diu que no valc, i després m’ofereix l’aparent solució: valdràs
si fas això i això altre.
Si cada u de nosaltres és una singularitat única i diferenciada,
cada una d’elles és perfecta en si mateixa, ja que d’entrada és incomparable amb quelcom millor o pitjor, perquè és única. Que la
confusió amb pensaments desordenats impedeixi aquesta perfecta manifestació és un altre tema. Són precisament aquests pensaments confosos els que impedeixen que es manifesti amb
senzillesa el que un “És”.

MARIA PILAR DE MORETA
Les ferides de la vida no s’han de viure com un fracàs personal sinó
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com un aprenentatge. En els països més avançats, la gent esmenta
en el currículum els fracassos que ha tingut perquè donen punts.
El Ser el som sempre, el que passa és que l’oblidem i ens busquem a nosaltres mateixos preguntant als altres si ens han vist i
què els hem semblat. Però la seva resposta parla d’ells i del que
pensen, no parla de nosaltres.
Amb qui es pot comparar cadascun de nosaltres si és únic?
Només vull fer notar com perdem el temps donant voltes a
falsos problemes com aquest de l’autoestima. Si ens volem estimar només cal que ens fixem en nosaltres mateixos i en tot el que
hem fet en aquesta vida. De vegades cal ser una mica més egoista
i tenir més cura d’un mateix i no responsabilitzar els altres de la
pròpia felicitat.

CRIS BOLÍVAR
Efectivament, els éssers humans vivim en mons mentals, no podem escapar d’ells. La qüestió és que siguin els més pròxims possibles a la realitat; en aquest cas, a la realitat del que soc (essència)
versus la falsa identitat d’allò que crec ser i amb la qual m’he identificat (ego). Recuperant la idea d’humilitat i de perfecció, crec
que la qüestió té a veure amb què, com diria Aristòtil, som perfectes en la mesura en què som tot el que podem ser (passar de
potència a acte, actualitzar-nos), i la humilitat és acceptar que és
un procés, el de ser humà i que ara estic on soc en el meu moment
del procés, ni millor ni pitjor que en un altre moment (deixant
altres idees modernes de progrés lineal teleològic) i, per descomptat, on no té sentit comparar-me amb el procés d’un altre ser que,
igual que jo, és únic.
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Però, per què ens emboliquem tant amb l’ego? Per què hem
de sostenir una falsa identitat de nosaltres mateixos?... Perquè a
partir de la nostra ferida (i m’estic referint a la ferida original, no
a fracassos posteriors durant la vida) va apareixent la convicció
de què tal com soc no està bé, he de ser d’una altra manera a com
soc per poder ser estimat, cuidat, protegit… Apareix la por a, que
si soc com soc, em faran mal i per tant, he de ser el que “em
demanen ser”. I això fa que si la meva ferida és d’amor (falta d’autoestima), doni a l’altre la capacitat d’assignar el meu valor i dignitat personal de ser; ja no recau en mi, sinó en l’altre.
Recuperar aquest valor i dignitat de ser, independentment de
si agrado o no o del que aconsegueixo, és el que fa que pugui
sanar la ferida, deixar anar la por i, per tant, diluir l’ego perquè ja
no el necessito com a tal.
Quin perill hi ha al fer això? Que no es faci realment des de
l’amor i que es faci també des de la por i la persona se’n vagi a
l’altra cara de la moneda: l’arrogància, la prepotència, la supèrbia.

CHRISTIÁN CARLES-TOLRÀ
Quan ens referim a l’alta o baixa autoestima amb la intenció de
millorar-la, ens basem en la idea que, si fem quelcom adequat, la
nostra autoestima millorarà. Ara bé, no em refereixo només a accions a la vida sinó a propòsits del tipus: he d’acceptar-me perquè
com més m’accepti més autoestima tindré. De nou, ens emboliquem amb els pensaments sense adonar-nos que el que soc en
aquest moment en què no m’estic acceptant, ja està acceptant fins
i tot que no m’accepti. No m’adono que, de fons, ja hi ha acceptació plena fins i tot enmig de la no acceptació.
19
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I si en lloc de fer alguna cosa, observo només què és el que
està impedint que em senti bé en el moment que sento baixa
autoestima? Pot ser que m’adoni que m’he embolicat amb un
pensament perquè quan en tinc un altre em sento d’una altra
manera.
Si ho veig amb claredat pot ser que no li doni tanta importància o cap a aquest pensament i m’adoni del que soc i no del que
penso que soc.

MARIA PILAR DE MORETA
Entenc que hem arribat a un punt en què, superant problemes
semàntics, estem bàsicament d’acord. Afegeixo que cal un canvi
de nivell de consciència senzill, immediat, que es produeix quan
estem vivint “l’aquí i ara”. Quan estem en aquest estat paren els
pensaments i deixem de jutjar, la resposta és espontània i surt del
fons i deixa una sensació de lucidesa, serenor i seguretat que és la
constatació que Jo mai soc els meus pensaments, ni les meves
emocions, ni els meus actes. És una experiència que, repetida, va
creant en qui ho practica una sensació d’invulnerabilitat. El problema és, que si no es té molta pràctica, dura poc. M’agrada molt
coincidir amb la Cris pel que fa al perill que l’ego tregui profit
d’aquesta visió de la realitat i intenti crear un superego.

CRIS BOLÍVAR
Seguim avançant, matisant i perfilant el concepte. Em qüestiono
ara el concepte d’invulnerabilitat que acaba d’aparèixer. A mi
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m’agrada remarcar que “som el que som, éssers humans, vulnerables, limitats, que quasi no podem conèixer res i estem atrapats
a les nostres ments”. Coincideixo amb en Christián amb què tot
és pensament o ment. Crec que quan hom surt del judici, d’aferrar-se a la pròpia imatge des de l’ego o falsa identitat, el primer
que ha d’acceptar i sostenir és precisament que s’és vulnerable.
És aquest buit el que ens costa, aquest forat existencial és el que
ens porta a haver d’alimentar que no ho som; per tant, renunciar
a ser-ho, saber que no som res (i tot a la vegada) és un pas important. Ara bé, quan estem connectats amb la nostra essència, saviesa interior, no-dualitat o completitut, la por desapareix,
simplement s’accepta que aquest estat humà és transitori, com
tot, i que estem bé com estem. Per mi, aquesta és l’autèntica autoestima.

CRISTIÁN CARLES-TOLRÀ
Per tal que el lector no es confongui, tal com ho veig jo, no es
tracta d’estar aquí i ara, sinó adonar-se del fet que només existeix
l’aquí i l’ara. Quan me n’adono, hi ha claredat i quan no me
n’adono, hi ha confusió. En aquest cas, m’embolico creient-me
els meus pensaments d’ahir, interposant els pensaments de sempre entre jo i la realitat i generant un teixit temporal artificial que
em sembla real, amb el que m’identifico completament.
Per sort, disposem d’una eina extraordinària per adonar-nos
d’on som: l’emoció, que no em parla ni de la meva ferida, ni del
que va passar ni del que passarà, perquè no pot traslladar-se en el
temps, ni en el cas que ens ocupa, de si m’estimo o no, la meva
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emoció només em parla dels pensaments que tinc en aquest moment. Si tinc pensaments de por, tinc por, si tinc pensaments de
falta d’autoestima, tinc falta d’autoestima i així successivament.
La clau és obtenir claredat sobre la meva experiència en aquest
moment per adonar-me que això que ha aparegut dins meu, comentari o emoció, només té a veure amb el pensament que ha
sorgit en aquest moment. Res més. La realitat és quelcom molt
diferent del que sovint penso sobre ella.
Tot intent de canviar la realitat, tant externa com interna, és
fruit de l’ego que considera que no tot està bé i per això les solucions que ens proposa només duren un temps. Per això hi ha poc
a fer i molt a veure.

MARIA PILAR DE MORETA
Tenir-me present a la meva consciència fa que els meus pensaments s’aturin i, per tant, pugui donar una resposta espontània
que surt del fons. No hi ha judicis, hi ha una situació a la qual cal
donar resposta i aquesta es produeix sense segones intencions i
no deixa empremtes a l’inconscient; fluïm amb la realitat.
Estar aquí i ara present a la meva consciència, sentint el que
veu i respon, significa entrar en contacte amb aquest Jo essencial
que em dona aquesta sensació de seguretat i invulnerabilitat perquè no és cap forma que pugui ser agredida per l’entorn.
Doncs bé, entenc que ara el que toca és fer entendre a la gent
que ja està bé tal com és. El fet de ser diferent dels altres et fa únic
i necessari, no cal perseguir un ideal per amagar la idea limitada que
tinc de mi; això és realment el que em fa perdre “autoestima”.
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CRIS BOLÍVAR
Entenc l’aquí i ara com el fet d’estar present amb el que hi ha,
sense judici, acceptant, permetent que succeeixi el que està succeint. Està clar que des d’aquí el concepte d’autoestima és poc
rellevant, simplement soc, simplement em manifesto, o millor dit,
es manifesta el meu ser. Estic en pau amb mi, l’altre i el món.
M’expresso des de la saviesa, des de l’essència; en qualsevol cas,
aquí el llenguatge ens quedarà curt perquè és una experiència mística. Soc. Soc legítimament, sigui el que sigui que es manifesti.

CRISTIÁN CARLES-TOLRÀ
Per tal d’animar la conversa, discreparé una mica sobre el que s’ha
dit, ja que crec que hi ha coses que fan que ens emboliquem.
Cal advertir que el que ens genera més confusió és la limitació
del llenguatge. Que entengui el lector que estem assenyalant coses
que, pel sol fet de parlar-ne, ja ens estem allunyant del que signifiquen, ja que la paraula mai és la cosa. Com deia Rumi, el llenguatge de Déu (entenent-lo com la veritat) és el silenci i tota la
resta son males traduccions.
Dit això, m’agradaria apuntar que el tema del subjecte confon,
perquè la nostra experiència està a vegades acompanyada d’una
sensació d’identitat, necessària per operar per la vida, però
aquesta sensació no deixa de ser un pensament-sensació que registra la nostra consciència, per tant és part d’allò registrat, part
d’allò que canvia constantment.
Em puc adonar que la meva sensació d’identitat a vegades
desapareix, com quan veig una pel·lícula que m’agrada molt i,
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això no obstant, segueixo estant allà. Apunto, perquè el lector
no es desanimi. Des de la meva perspectiva, no fa falta practicar res, perquè sinó, com ja s’ha dit, només dura un temps.
Prefereixo enfocar-ho, com també s’ha dit, amb com ho viu un
nen que no fa cap esforç per estar present. La presència és el
nostre estat natural, perdut en la confusió dels nostres pensaments. Si ens comprometem profundament amb el que és la
nostra experiència, pot ser que veiem la naturalesa de la ment
i l’engany del jo, que sembla una identitat que existeix per si
mateixa, i no ens adonem que la creem cada cop que pensem
en ella, perquè només hi ha aquí i ara. I des d’aquesta perspectiva, coincideixo amb que l’autoestima no té sentit, ja que es
desemmascara al subjecte que la té.
Ajuda a adonar-se que la meva sensació d’autoestima baixa no
em pot parlar ni del que vaig ser ni del que seré, sinó només del
meu grau de desconnexió amb el que soc en aquest moment.

MARIA DE PILAR MORETA
Veig que ja ens entenem. El tema és el de sempre: estem posant pedaços als problemes d’una idea de mi, totalment falsa. Hauríem de fer
arribar a la gent aquest nou estat de consciència que és tenir-me present o incloure’m com a subjecte actiu, lúcid i amorós dins la realitat.
Com diu Antonio Blay, intentar arreglar els problemes del
personatge o ego és donar força a l’error. El problema en tot cas
està en mantenir-me despert en la meva identitat perquè la imatge
del personatge és molt forta; són molts anys d’estar adormit, però
es pot conquerir amb una mica d’exercici i disciplina.
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CRIS BOLÍVAR
Potser ara estaria bé introduir la por, la por a ser rebutjat, a ser diferent, a no ser estimat, a ser vulnerable, a ser depenent, a ser incapaç....
Però no és el mateix el perill que la por. La por pot ser subjectiva i derivar dels nostres fantasmes, del món mental que hem
anat creant a partir de la ferida i que ens hem anat creient. Per
tant, torno al que és fonamental: el fet de cuidar-nos, la “epimeleia heautou” concepte de la Grècia clàssica que anava de la mà
de l’autoconeixement, perquè sense aquest “cura sui”, sense amor
i compassió per un mateix, no hi pot haver autèntic autoconeixement ni desenvolupament del ser més enllà de l’ego. Ans al contrari, tornarem a viure des del judici i el crític interior de l’ego,
pretenent ser qui sap què, perquè no trobem valor a la nostra meravellosa unicitat.
Per tant, créixer espiritualment és generar vincles d’amor amb
un mateix. I potser podríem parlar una mica més de com és
aquest procés d’estimar-se. Incloc un esquema que crec clarifica
aquest pas de l’estat pre-personal (primers anys de vida segons el
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marc de creences en el que ens moguem) fins al transpersonal on
es troba realment l’estat de consciència volgut i permanent al que
ens estem referint tota l’estona.
I entre un i altre, anem fluctuant, entre el personal i el postpersonal sempre que hi posem consciència, que entenc que és del
que parla en Christián quan diu que no és estable i que, a la que
ens descuidem, tornem a anar cap a l’estat personal.

CHRISTIÁN CARLES-TOLRÀ
Quan parlem de camí, d’evolució espiritual, crec que emboliquem
una mica al personal.
Per una banda estem dient que som perfectes, però per l’altre
que s’ha d’aconseguir no sé quines fites (suposadament desconegudes) per aconseguir un major benestar, en aquest cas a través
de l’autoestima. Si són desconegudes, no les conec, així que hauré
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d’experimentar quelcom que no m’ha passat fins ara. Des del meu
punt de vista, qualsevol esforç per aconseguir-lo, m’allunya
d’aconseguir-lo. Es tracta de veure, experimentar, percebre alguna cosa nova, per això afirmava anteriorment que hi ha poc a
fer i molt a veure. En veure quelcom nou ja no podem actuar
com abans, no és possible. Si veig el que és el jo tot serà diferent.
Quan afirmo que som perfectes no és simplement una bona
idea. Llavors, si ja som perfectes, perquè em sento amb baixa autoestima? Creiem que això que estem sentint ens parla del que valem i aquí és on s’expressa el nostre estat de confusió, ja que el que
estem sentint no té res a veure amb el que som. No podem sentir
el que valem, ja que només sentim la qualitat dels nostres pensaments. Si sento autoestima baixa, aquesta sensació només m’està
dient que la qualitat mental en aquest moment és baixa i res més.
El sistema es restableix ràpidament quan deixo de donar-li importància al meu estat. Però què fem? Tot el contrari, ens posem a
donar-li importància i credibilitat als nostres pensaments de baixa
qualitat com si el que em proposa ara la ment fos cert i sostinc i
sostinc el pensament de baixa qualitat. Tan bon punt canviï de pensament la meva emoció canviarà, però si em barallo amb el pensament de baixa qualitat per no tenir-lo, el sostindré i el sostindré.
Recordem que a un nen petit això no li passa perquè encara
no sosté els pensaments de baixa qualitat, per tant no es tracta
d’aprendre alguna cosa que no tinc sinó de recuperar el meu sistema resilient, només adonant-me què és el que l’emoció de baixa
autoestima m’està assenyalant. Així podré veure que realment soc
perfecte en cada moment, només que més o menys confós o amb
més o menys claredat. L’important no és tenir claredat, sinó adonar-te quan no la tens i d’això van les emocions, d’avisar-me de
quan no la tinc.
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Per això crec que la falta d’autoestima no és quelcom que
s’hagi de treballar sinó de veure el que realment és.
Crec que ara estaria bé comentar que la nostra falta d’autoestima
o confiança té a molt a veure amb les decisions, l’equivocar-se o no
i el mèrit i el demèrit. Però, Què li passaria a l’autoestima si no decidíssim res o no tinguéssim poder de decisió com realment passa?

MARIA PILAR DE MORETA
Toca tancar el tema i arribar a conclusions.
L’autoestima és producte d’unes idees o judicis més o menys
afortunats que provoquen en nosaltres unes emocions positives
o negatives sobre la nostra manera de ser i presentar-nos al món.
Per tant, és un judici sobre la nostra manera de ser, no pas sobre
la identitat.
Col·locar-nos en l’aquí i ara, atura el món de les idees: estàs
present i no hi ha judicis, hom respon a la realitat de forma adequada i aquesta resposta no deixa residus, hi ha una sensació de
presència, pau, interès i disponibilitat. És un altre estat de consciència que es pot assolir en menys de dos mesos si et preocupes
per connectar amb la teva realitat essencial.
Aquest estat l’anomenem: despertar. Quan tenim la sensació
que no estem quedant prou bé o tenim necessitat de fer coses
rares per demostrar no sé què, hem de veure que estem dormint
i cal que tornem a despertar.
Parlar de la por en aquesta fase final de la discussió crec que
és donar un pas enrere. La por és un fenomen emocional, igual
que l’autoestima. La meva proposta és anar al nucli de la qüestió
que és el valor intrínsec que té cada persona.
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Hi ha infinitat de propostes que donen voltes al malestar emocional i li busquen remei. El que cal és adonar-se que aquest
malestar és propi d’un malson i que l’únic remei que té el malson
és despertar.

CRIS BOLÍVAR
Jo també crec que no és qüestió d’anar al símptoma i que el nucli
de sentir-nos amb baixa o alta autoestima rau en la confusió amb
la qual ens percebem a nosaltres mateixos a causa de com ens
hem objectuat, donant-nos un valor segons el qual creiem que el
mercat determina.
Ens comparem amb el nostre ideal de ser i en conseqüència
ens percebem més o menys valuosos en funció d’això.
Però el Ser no té valor ni el deixa de tenir, el Ser És.
Sortir d’aquesta confusió fonamental que prové d’identificarme amb el meu ego i amb el que ell pensa, fa que torni a ressituarme a l’autèntica identitat essencial, al present, vivint el que soc,
sense atribuir-me un valor de mercat segons què manifesto de mi,
ni segons el que faci o aconsegueixi.
Desaferrar-nos de la mirada de l’altre, fer les paus amb nosaltres mateixos i amb la nostra humanitat des de l’amor, la compassió i la saviesa és el que ens porta a viure en plenitud fluint amb
el que som en cada un dels moments de la nostra existència.

CRISTIÁN CARLES-TOLRÀ
Per finalitzar, dir que estic d’acord amb les meves companyes que
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analitzar la forma que pren la confusió no sol ajudar massa a
veure el que realment està passant i que el millor és analitzar l’essència del problema.
La falta d’autoestima, com qualsevol emoció, tant les que ens
agrada viure com les que no ens agrada viure, és només un problema perquè no sabem el que ens està explicant. Quan tenim una
emoció (que sempre vivim com una sensació) el tema és que no
sé el que m’està explicant. Si sento la falta d’autoestima, em crec
que em parla del que jo valc quan en realitat mai ha tingut res a
veure amb això. És com si quan tinc la sensació de cansament
cregués que tinc ganes d’anar al servei, aquesta confusió em farà
fer coses que no es corresponen amb el que passa i probablement
la meva vida es converteixi en un embolic.
Cap emoció té a veure amb l’explicació que ens donem del
que l’ha provocat (autoestima baixa –valc poc), només ens explica
la qualitat del nostre estat mental. Les emocions són el sabor dels
nostres pensaments a cada moment, no em parlen del passat ni
del futur, per això no poden parlar-me del que jo valc, m’expliquen el meu estat mental en aquest moment, i la magnitud de la
il·lusió generada.
Si sento falta d’autoestima és que no em sento bé i això em
diu que la qualitat dels meus pensaments és dolenta i, paradoxalment, sovint és quan més cas els fem als nostres pensaments en
lloc de deixar-los passar.
A vegades em sento amb l’autoestima baixa i no és un problema, ja que sé que no em parla del que valc sinó de què el meu
estat mental no és massa bo. En veure el que realment és, que m’he
desconnectat del que realment soc, aquest moment, el sistema es
restableix en quant el nou moment em porta nous pensaments
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amb un altre sabor diferent, canvio de pensament, canvio d’emoció, canvio de sabor.
Si sents falta d’autoestima, significa que el teu sistema no està
funcionant bé, t’està avisant en aquest moment de què la teva
qualitat mental no és bona. És com sentir-te cansat, t’explica que
no és un bon moment per fer un esforç muscular. Si et sents cansat no hauries d’anar al metge perquè t’arregli el fet de sentir-te
cansat, has de descansar i ja està. Si tens falta d’autoestima (o
qualsevol emoció de mala qualitat) només significa que la teva
qualitat mental no és molt bona en aquest moment. Es restaurarà
el sistema si no sostens l’emoció creient-te que els pensaments
generats des d’allà són vàlids.
Per això la falta d’autoestima no és un problema, ho és el no
saber que realment t’està explicant el que sents quan ho estàs sentint.
Ha estat un plaer conversar amb vosaltres dues. Espero que
aquest diàleg sigui tan útil als lectors com ho ha estat per a mi.
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