
 
 
EL PUNT DE L'INTERROGANT 
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Quin és el grau de consciència que tinc, amb el què faig? 
 
La pregunta és interessantíssima, no tant per la resposta (qui sap el grau de consciència 
que té?, com per la reflexió que ens suposa intentar respondre. 
 
La majoria de les persones rebem una educació  i una influència del nostre entorn més 
immediat: família, amics, companys ...que marquen una forma d’entendre el món, una 
manera de pensar la vida, anem creixent i aquestes experiències que adquirim 
s’acumulen com les capes d’una ceba. 
 
Això fa que amb el pas del temps, actuem de forma mecànica sense pensar per què, 
perdem la consciència del que fem i per què ho fem així, la raó rau a l’interior d’una 
d’aquestes capes. 
 
El problema ve quan la resposta apressa en el seu moment NO s’ajusta a les 
circumstàncies actuals, la cosa no funciona, ens falta algun element, no ho entenem, 
sempre s’ha fet així. Neix un conflicte, un neguit, que en ocasions pot fer miques una 
relació personal, o pot destruir una persona. 
 
 Conduïm la nostra vida masses vegades amb el “pilot automàtic” i això és podria 
considerar un temps de no-vida, un temps que no vivim, per això són útils les crisis 
personals, els moments en els que t’adones que vius una vida que no és la teva, que 
t’has desviat força del teu camí i que has de reflexionar, prendre consciència de què 
estàs fent, per què ho estàs fent. 
 
És el moment de “connectar” amb el teu jo autèntic, aquell que està sota de totes les 
capes d’experiències, dogmes i coneixements adquirits, aquest jo que és emoció, que és 
espiritual i perceptiu. 
 
Per altra banda, aquest jo autèntic és el nucli immutable de la persona, allò que no 
canvia, mentre que les capes adquirides són les que mes afecten a les decisions del dia a 
dia i SI són mutables, millorables fins i tot “desechables”. 
 
Sentim moltes vegades dir que aquella és com és i no la podem fer canviar, aquesta 
afirmació és certa, però confonem la persona amb allò que fa la persona: la conducta. 
 
No trobeu que el més habitual és criticar a la persona per alguna cosa que fa, quan 
justament el que s’ha de criticar és allò que fa? (si és que està mal fet). Dons això 
també és per prendre’n consciència, perquè és l’origen de moltíssims conflictes 
personals. 
 
 



 
 
Em deia un professor que un bisturí no és bo ni dolent, però la intenció posada en el seu 
ús si que ho pot ser, pot servir tant per salvar a una persona, com per matar. 
 
Dons el mateix passa amb les conductes de les persones, una bona persona pot tenir una 
conducta (conscient o no) molt negativa, en canvi reaccionem dient que no potser que 
aquesta excel·lent persona pugui fer una cosa així, quan és a l’inrevés en diem 
prejudicis. 
 
Per reduir els nostre conflictes amb els altres i amb nosaltres mateixos, comencem per 
prendre consciència del que som i del que fem. 
 
Alex Acero.- 
 
 
 
 


