
    

    ASSERTIVITAT O MORT DE L'EGO 

 

 

    L'altre dia, en la conversa que solem tenir amb el grup de meditació, acabada l'estona de silenci, 

un dels companys compartia una certa desorientació ja que, davant la seva tendència a ser poc 

assertiu en les relacions personals, feia temps que ho anava conscienciant i treballant, però 

darrerament observava que pel fet de meditar aplicava una actitud més permissiva i no tant 

reivindicativa com potser abans hauria tingut. Això era positiu o negatiu? Era la pregunta que es 

feia. 

   La qüestió em va semblar molt pertinent i em va ressonar interiorment com a part de la pròpia 

experiència personal. I vaig lligar-ho també espontàniament amb la tensió -almenys intel.lectual-

entre autoestima i servei que també he viscut en certes èpoques vitals: on està el punt entre tenir en 

compte les pròpies necessitats i/o donar prioritat a les necessitats dels altres, des d'una perspectiva 

 d'abnegació i de servei que els qui hem estat formats en ambients cristians coneixem prou bé? 

   D'entrada, el meu comentari va girar més en la línia d'un cert discerniment permanent que no pas 

en una resposta unívoca, discerniment en el qual la vivència interior resultant, almenys a mi, em 

dóna la pista de l'adequació o no de la resposta aplicada a cada cas: si quelcom a dintre protesta, o 

fins i tot s'irrita -amb mi mateix o amb l'altre- és un indici que no he trobat el punt just en el 

comportament aplicat. Si resto en pau i content de la vivència compartida, hagi comportat esforç 

personal o no, m'és un bon senyal. En aquest darrer cas, no excloc la conveniència d'analitzar si la 

meva aportació ha estat la més adequada per a l'altre, en el seu  camí d'aprenentatge personal. 

   Comentava tot seguit que aquest tema el relacionava, en la meva vida concreta, amb la manera 

com gestiono la ira, una emoció que he tendit molt a reprimir i que ara estic aprenent a integrar i a 

transformar. 

   Apuntava ja el tema de com ens canvia la perspectiva i la valoració de les situacions i de les 

persones segons si les considerem només des de la ment -des del “mapa”mental- o si les considerem 

des d'una consciència més ampla, que es mou en la dimensió de la Unitat : és el que en diríem una 

consciència no-dual, advàitica.  Des de l'Amor, entès no sols com un sentiment o una actitud moral, 

sinó com el resultat d'un estat de consciència no-dual, la nostra percepció de la realitat canvia 

radicalment i les actituds que en resulten, també. 

  

   De nou ja, a casa, continuava tenint la qüestió present i, en el silenci meditatiu, em va venir amb 

molta evidència la persona i el missatge de Jesús. Tal com l'entenc, ell no nega la legitimitat de la 

justícia i dels tribunals que permeten  dirimir els conflictes, però convida aquells que vulguin viure 

més profundament a anar més enllà, a prescindir del litigi i acceptar l'opció 'perdedora' als ulls 

humans.  Ell no nega la bondat del plaer en l'existència humana, però convida a transcendir-ho, en 

funció d'una consciència més plena i molt més satisfactòria. No nega la utilitat del diner per a la 

dinàmica social, però assenyala la simplicitat de vida, l'austeritat de mitjans i el compartir solidari 

com els camins que ens menen a una vida molt més lliure i harmònica. 

   Ho interpreto com si ens digués : “Tens dret a defensar els teus drets, el teu espai personal, la teva 

parcel.la de poder, les teves necessitats, etc., en definitiva, tot allò que et configura i manté com a 

individu en el món. Però, si vols, et convido a descobrir una manera de ser i de viure molt més rica i 

satisfactòria, que t'introduïrà en la dimensió mateixa de l'Ésser Fundant de tota la creació, el Pare. 

  Però, en aquest cas, el camí no és el de l'acumulació sinó el del buidament, el de la contracció en 

els propis interessos i necessitats, sinó el de l'expansió que tot ho inclou, el de donar-ho tot, “perdre-

ho” tot  per esdevenir el Tot mateix...” 

 

    I no vaig poder-me estar de cercar ràpidament el bell poema de Joan de la Creu, que ho il.lustra 

tan  bé: 

    

      



Versillos del Monte de Perfección 
 

      

             Para venir a gustarlo todo, 

no quieras tener gusto en nada. 

           Para venir a saberlo todo, 

no quieras saber algo en nada. 

           Para venir a poseerlo todo, 
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  no quieras poseer algo en nada. 

           Para venir a serlo todo, 

no quieras ser algo en nada. 

           Para venir a lo que no gustas, 

has de ir por donde no gustas. 
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             Para venir a lo que no sabes, 

has de ir por donde no sabes. 

           Para venir a poseer lo que no posees, 

has de ir por donde no posees. 

           Para venir a lo que no eres, 
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  has de ir por donde no eres. 

           Cuando reparas en algo 

dejas de arrojarte al todo. 

           Para venir del todo al todo, 

has de dejarte del todo en todo. 
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             Y cuando lo vengas del todo a tener, 

has de tenerlo sin nada querer. 

           Cuando ya no lo quería, 

Téngolo todo sin querer. 

           Cuanto más tenerlo quise, 
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Con tanto menos me hallo. 

           Cuanto más buscarlo quise, 

Con tanto menos me hallo. 

           Cuanto menos lo quería, 

Téngolo todo sin querer. 
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             Ya por aquí no hay camino, 

Porque para el justo no hay ley; 

Él para sí se es ley. 

  
 

 

   
 

 

   

    Hi ha un missatge més “anti-natural” que aquest? 

    Per això no podem entendre-ho com un conjunt de principis morals o doctrinals, perquè la ment 

sempre es resistirà -legítimament-  a acceptar-los, sinó com una invitació, una direcció vers la qual 

se'ns convida a anar. 

    D'ací ve que, a mesura que ens introduïm en el camí de la meditació ens anem desvetllant a la 

consciència de no-dualitat que ens mou a respondre a les situacions o persones amb actituds que 

mentalment semblarien nècies -del que avui en diuen de perdedors-, no com a resultat d'un planteig 



mental sinó d'un impuls interior, que prové de la consciència de l'Amor, de la No-Dualitat, i que et 

dóna la certesa interior que és el camí adequat. Llavors no hi ha irritació o ira sinó acceptació 

serena, cosa que no vol dir que no calgui dir el que convingui a cada moment, però això sortirà més 

de la consciència inspirada que de la ideologia o del món emocional que s'hi hagi mogut. 

 

    


