
NOMÉS L'ÉSSER DESPERTA L'ÉSSER

    Avui, tot meditant, em venien al cap uns videos que em varen demanar de gravar 
sobre temes diversos, relacionats amb la psicologia o amb l'espiritualitat, i el que 
immediatament m'ha vingut també, però ara no tant a la ment com al cor, és la frase
"Només l'Ésser desperta l'Ésser", i he percebut amb molta evidència que una cosa és
comunicar conceptes, de ment a ment, i una altra connectar amb les persones des 
del Cor profund.

   En el primer cas, tot i ser interessant i sovint útil, la comunicació resta limitada a 
l'àmbit dels egos individuals, amb tot el que això significa de positiu, però també de 
limitació, per les dues bandes. Pel que a mi respecta, possibilitat de voler agradar, de
ser valorat o apreciat...etc., en definitiva, restar atrapat en la dinàmica dels egos.

   La qüestió l'he percebuda clara: què vull comunicar? la meva persona individual o 
Allò que la mou i li dóna l'existència, que en definitiva és el millor que li ha estat 
donat i que ara té l'oportunitat de comunicar-se a través seu?    

    Fa molts anys vaig assistir a unes conferències sobre la força del testimoniatge. Em
varen marcar. Llavors ja vaig començar a intuir la importància  i la força de la 
presència, allò que està més enllà de les paraules i que pertany més al llenguatge no 
verbal que al verbal. Això se , m'anava confirmant en la mesura que coneixia 
persones que vivien en un estat de consciència desvetllat. M'adonava que el que 
m'atreia d'elles no era tant el què deien sinó el com ho deien, la seva harmonia, 
irradiació, la llibertat interior, serenor, etc., que mostraven. En definitiva, tot el que 
hi havia darrera de les paraules... 

    L'ermità de Montserrat, el P. Estanislau, era per a mi, en aquell moment, 
l'exponent més clar de tot això, cosa que em permeté adonar-me ja més pel 
buidament, pel desaparèixer i deixar fer que pel voler tenir protagonisme, 
acceptació, reconeixement, etc., cosa per a la qual la ment sempre està a punt.

   En Ramana posava l'exemple del viatger que puja al tren i per tenir la sensació que 
arriba abans es posa a córrer amunt i avall pel mateix tren, quan si s'asseu 
comfortablement i descansa, arriba igual. Jo no entenc aquest exemple com una 
invitació a la innacció o la passivitat, sinó com un recordar que l'actitud interior més 
efectiva és la de la pau que prové de la confiança absoluta en la Vida, que no la de la 
tensió que basa tot en el protagonisme superficial.

    L'ego, a través de la ment, no vol creure que la seva relació i comunicació amb els 
altres serà molt més eficaç si s'aparta, si calla, en certa manera, si desapareix, que 
no si es resisteix a perdre protagonisme.

    En definitiva, la gran pregunta és: "què vull comunicar: a mi mateix o Allò que 
dóna sentit a la meva vida? Si és això darrer, deixa que sigui Ell mateix qui se 



n'encarregui!!"

    Sembla una postura fàcil, per simple, però no ho és per a un jo individual 
acostumat a portar el control i la darrera paraula de tot el que viu..

    Entrar en aquesta darrera actitud vol dir entrar en l'àmbit del no saber, del no 
desig, del fluir sense expectatives. És el resultat d'haver "saltat a l'altra riba", 
manllevant la imatge oriental. 

   Quan deixem espai a l'Ésser perquè es manifesti, ho fa a través de la nostra 
persona, d'una manera suau i poderosa alhora, talment que necessàriament 
quelcom ressonarà en el més pregon de l'altre, en sigui conscient o no. Si volem 
realment compartir amb els altres el que ens ha estat donat de més ric i profund, el 
que més eficaçment ho farà és la força de la Presència. Per a viure-ho, com deia, no 
cal res més que callar interiorment i deixar fer. Això no vol dir necessàriament silenci 
de paraules, però si aquestes apareixen, seran més fruit de la inspiració que prové 
d'un cor despert, que d'una ment pensant, per intel.ligent, informada i lúcida que 
aquesta pugui ser : Només l'Ésser desperta l'Ésser.   


