
 
 
EL PUNT DE L'INTERROGANT 
dimecres, 22 octubre 2008 
 
 
Què hem vingut a fer aquí? 
Quin és el sentit de la vida? 
 
A vegades pensem q les coses q donen sentit a la vida poden ser els diners, el poder, 
trobar parella...o potser les busquem en els amics, la família,...però al final, podem 
acabar amb una sensació de buit interior. 
 
El sentit de la vida potser el trobem en allò q ens produeix una satisfacció. Nosaltres, li 
donem el sentit a la vida, a vegades amb petites coses i no són les mateixes per a 
tothom. 
 
Heu fet alguna vegada l’experiment de visualitzar-vos en el vostre propi funeral? Heu 
pensat quin us agradaria q fos el record q us agradaria deixar als vostres amics i 
familiars? Pensem...Q ens hagués agradat aconseguir? 
 
El sentit de la vida és viure plenament el present, fent allò q ens fa realment feliços en 
cada moment. 
 
A cadascú li correspon trobar el sentit individual q ens permetrà aprofitar al màxim la 
nostra travessia per aquest món. 
 
Q hem vingut  a fer aquí? A cada persona li toca trobar les seves pròpies respostes. 
Cadascú ha de trobar la seva pròpia veritat. El q és útil per a una persona pot no ser-ho 
per una altra. 
 
Potser aquesta pregunta la hauríem de plantejar a un filòsof. Recordem la frase 
“Coneixe’t a tu mateix”, q pretén no trobar resposta a tota la humanitat, sinó a cada 
individu. 
 
Estem en un món competitiu, per la feina, la parella, la riquesa, l’estatus social... i 
estem contínuament comparant-nos els uns als altres. Hi ha persones q no saben perque 
estan vives, i d’altres q trobant-se en situacions desitjades, es senten deprimides o 
infelices. 
 
Hem de saber cap a on anem o quin sentit volem donar-li a la nostra vida. En cas 
contrari, cauríem en un buit interior. No sabríem perque existim. 
 
Per a resoldre-ho primer ens hem de conèixer, i buscar en el nostre interior les 
respostes. Hauríem d’elaborar un pla de vida perque poguéssim obrar coherentment. Per 
exemple, les nostres activitats diàries podrien ser aquest pla de vida i viure amb il·lusió, 
de manera q hi trobem una satisfacció personal. 
 



 
 
Trobar sentit a la vida, vol dir trobar el NOSTRE sentit a la vida. Això hauria de ser una 
aventura fascinant. Significa creure en un propòsit, en un projecte, de tal manera q les 
nostres accions adquireixin un sentit i ser creadors de la nostra pròpia vida en lloc de ser 
simples observadors passius. 
 
Podem plantejar la pregunta a nivell individual: Q he vingut a fer JO aquí? O a nivell 
col·lectiu: Q HEM vingut a fer aquí? Hem vingut a viure i a fer q la vida dels q ens 
envolten sigui una mica millor. Però això sona a utopia, no? 
 
Aquesta pregunta del programa d’avui ens porta a q mirem al nostre voltant i cap a dins 
de nosaltres mateixos. 
 


