La malatia com camí
El que segueix no és res més que un petit estracte delllibre: La enfermedad como camino, que
afortunadament ha vingut a parar a les meves mans i que us recomano ferventment a tots vosaltres,
desprovistos de cap prejudici envers el coneixement, vingui d ' on vingui. Aixi que, sense més
preambul, entro en materia.

Unitat i polaritat
... tot és U i res no podría existir Jora del tot: L 'U és el tot. Pero, sovint, 1'ésser huma asigna
artificialment limits al que, en realitat, és u i i/.1/imitat. Només ho percibim diferencian/ 1'objecte
observa/ del seu entorn. 1 és sota aquest punt de vista que el 2 (el Fill) és el Número de la Ciencia,
representant un antagonisme que convé conciliar. Cal, dones, portar la dualitat cap a la Unitat per
mitja del número tres (1 'Esperit), síntesi del que apareix oposat... . Resulta obvi per a qualsevol
mortal, que el món on existim en aquest moment és el món de la dualitat, el del nombre 2, el de la
polaritat, en el que hi caiguerem quan menjarem de 1'arbre de la ciencia del Be i del Mal.
Quan diem Jo, l'ésser huma es separa de tot el que percebeix com alíe al Jo: el Tu; i, des d ' aquest
moment, l' ésser huma queda pres en la polaritat. El nostre Jo ens lliga al món deis contrapunts que
no es detecten tan sois en el Jo i el Tu, sinó també en lo intern i lo extem, dona i home, el bé i el mal,
veritat i mentida, .. .etc. L' ego que portem al damunt -les afeccions, les pors i resentiments, les
tenebrors i odis- ens fa impossible el percebre, reconeixer o ni tan sois imaginar la Uoitat, o el Tot
en qualsevol forma. La conciencia ho escindeix tot en parelles de contraris que ens plantejen un
conflicte, ja que ens obliguen a diferenciar i a decidir. És a dir, que ens obliga a emetre judicis per
discernir el que és correcte del que no ho és. El nostre enteniment no fa altre cosa que esmicular la
realitat en troc;os cada cop més i més petits (Ana/isi), i diferenciar entre e(s troc;ets (discemiment) .
Per aixo podem dir sí a una cosa i, al mateix temps, no al seu contrari, car és sabut que els contraris
s 'exclouen mútuament. Pero, amb cada no, amb cada exclusió, incorrim en una carencia i, per estar
sa, hom ha de ser complert.
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Amb el que s ' ha expossat fíns aquí hom ja pot entreveure que es pot ser més categoric encara:
malaltia és polaritat, curació és la superació de la polaritat.
Més enlla de la polaritat en la que, com individus, estem inmersos, és la unitat, l' U que tot ho abarca,
en el que es fusionen els contraris. Aquest ambit de l'ésser es anomenat també el Tot, jaque tot ho
abarca i res pot existir fora d'aquesta Uoitat, d'aquest Tot. A la Uoitat no h1 ha pas canvi, ni
transforrnació ni evolucio, perqué la Unitat no esta sotmesá.al tempsni a l'espai. La Uoitat-Tot és
en repós permanent, és l'Ésser ,pur, sensa forma ni activitat. Crida l'atenció el que totes les
definicions de la unitat s'hagin de fonnular en negatiu: sensa temps, sensa espai, sensa canvis, sensa
límits.
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Totes les manifestacions positives neixen del nostre món dividit i, conseqüentment, no poden
aplicar-se a la Unitat. Veient-ho des de' l punt de vista de la nostra conciencia bipolar, la Unitat
se'ns apareix com el No-res. Aquesta formulació és correcta pero, freqüentment, ens suggereix
associacions falses. En el nostre món occidental, acostumem a reaccionar amb desanim quan descobrim, per exemple, que l'estat de conciencia que persegueix la filosofía budista, el Nirvana, ve
a significar el No-res (textualment: extinció). L'ego de l' ésser huma desitja tenir sempre quelcom
que es trobi fora d ' ell i no l' hi agrada, gens ni mica, la idea d ' haver-se d'extingir per esdevenir u
amb el tot. A la Unitat, Tot i No-res es fonen en un de sol. El No-res renuncia a tota manifestació
i límit, amb el que es sotmet a la polaritat. L'origen de tot 1'Ésser és el No-res (n 'és 1' ain Soplr deis
cabalistes, el Tao deis xinessos, el Neti-Neti deis indis). És l'únic que existeix realment, sense
principi ni fi, per tota 1'eternitat. Aquesta eternitat és, dones, el no temps, i no la succesió indefinida
del nostre temps quotidia.
A aquesta Unitat esmer9ada ens hi podem referir pero no la podem ni imaginar: La Unitat és la
antítesis de la polaritat i, per aixo, tan sols es pot concebre -fins i tot, en certa mesura, experimentarper 1' ésser huma que, mitjan9ant determinats exercicis o tecniques de meditació, desemvolupa la
capacitat de lligar, si més no transitoriament, la polaritat del seu coneixement. Pero la Unitat
sempre defuig una descripció oral o amllisi filosofic, ja que el nostre pensament precisa de la
premissa de la polaritat: inhalació i exalació s' alternen constantment i rítmica. Ara bé, el ritme que
formen no és res més que la contínua alternan9a de dos pols. El ritme és }'esquema basic de tota
vida terrenal. El mateix ens ho di u la ciencia fisica quan afirma que tots els fenomens poden red u irse a oscil.lacions. Si es destrueix el ritme, es destrueix la vida, car la vida és ritme. Qui es nega a
exahalar l' aire no pot tornar a inhalar, i aixo ens indica que la inhalació depend de 1'exalació i que,
sensa el seu poi oposat, no és possible. Si en treiem un, desapareix també l'altre.
Un altre exemple n ' és el de 1' electricitat, que es genera de la tensió establerta entre dos pols: si en
retirem un, 1' electricitat desapareix.

Dibuix n° 1

Observem el dibuix n° 1, on qualsevol pot experimentar clarament el problema de la polaritat que
aquí presentero, com primer/segon terme o, més concretament, com cares/copa. Quina de les dues
formes hom vegi depend de quina superficie, la blanca o la negra, posa en primer terme i,
conseqoentment, l'altre es converteix en el fons del quadre: si coma fons interpreto la superficie
negra, la blanca es situa en primer Uoc i veig una copa. Aquesta apreciació canvia quan canvio el
fons i el primer terme, ja que llavors veig la superficie negra com primer terme i apareixen dues
cares. Els dos elements cares/copa són presents a la imatge simultaniament, pero obliguen a quila
mira a decidir-se per un o altre element: o veiem la copa o bé les cares. A tot estirar, podem veure
els dos aspectes de la imatge succesivament, pero és molt dificil veure-ls simultaniament amb igual
claretat.
Aquestjoc optic és una bona via d'accés a considerar la polaritat. Si suprimim del gravat un deis
dos pols (tan hi dóna el blanc com el negre) desapareix tota la imatge amb els dos aspectes. També
aquí el negre depen del blanc, el primer pla depend del fons, com la inhalació depend de l'exalació,
o el poi positiu de la corrent depend del negatiu. Aquesta absoluta interdependencia deis contraris
ens indica que, en el fons de cada polaritat, existeix una unitat que nosaltres, els humans, no podem
aprenhendre amb la nostra conciencia, incapa9 de percepció simultimia. Ésa dir, tenim que dividir
tota unitat en dos pols, ambla finalitat de poder contemplar-los succesivament.
I aixó dóna origen al temps, simulador que deu la seva existencia únicament al canicter bipolar de
la nostra conciencia. Les polaritats són dones, dos aspectes d 'una mateixa realítat que nosaltres hem
de contemplar succesivament; per tant, quina de les dues cares de la medalla veiem en cada moment
dependra de l'angle en el que ens sítuem. Tan sois a !' observador superficial s'apareixen les
polaritats coma contraris que s' exclouen mútuament: si mirem amb més atenció veurem que les
polaritats, juntes, formen una unitat que, per poder existir, depenen una de l'altre.
La ciencia va fer aquest descobriment fonamental a !'estudiar la llum. Hí havia dues opinions
contraposad es sobre la natural esa deis raijos de Hum: 1' una propugnava la teoría de les ones i 1' altre
la teoría de les partícules. Cadescuna excluía l' altre: si la llum estava formada per ones no podía
estar formada per partícules i viceversa; o una cosa o l' altre. Despres s'ha descobert que aquest
plantejament era erroni: la Hum és, simultaniament, ona i corpuscle. Pero també hom pot donar-li
la volta a la frase: la llum no és ni ona ni corpuscle. La llum és, en la seva unitat, sois llum i, com
a tal, no és concebible perla conciencia de l'ésser huma. Aquesta Hum es manifesta únicament al
observador segons el cantó des del que aquest la contempla, be com ona, be com partícula.
La polaritat és comuna porta que a un cantó hi ha escrit la paraula entrada i, a l' altre, sortida, pero
sempre és la mateíxa porta i, segons el costat pel que ens hi acostem, hi veiem un o altre de llurs
aspectes. Per causa d' aquest imperatiu de dividir el que és unitari en aspectes que despres hem de
contemplar succesivament, es crea el concepte de temps, perque al contemplar amb una conciencia
bipolar, la simultanietat de l'Ésser es converteix en successió. 1 tal com darrera la polaritat és la
unitat, darrera el temps es troba 1'eternitat, en tesa aquesta en el sentit metaflsic d' intemporalitat
i no en el sentit que 1'hi dóna la teología cristiana d 'un infinit continuum del temps.
La polaritat de la nostra conciencia l 'experimentem subjectivament al ' alteman9a de dos estats que
hom distingeix amb claretat un de 1' altre: la vigília i el son, estats que nosaltres experimentem com
una corresondencia interna de la polaritat externa dia-nit de la natura. Per aixo parlero d 'un estat
de conciencia dium i d' un estat de conciencia noctum. Íntimament unida a aquesta polaritat esta
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la dinstinció entre una conciencia superior i un inconscient. Per tant, en el transcurs del dia, aquesta
regió de conciencia on habitem per la nit, i de la que en surten els somnis, és per a nosaltres
1'nconcient. Des de la difusió de la psicología profunda, ens hem acostumat a imaginar la nostra
conciencia dividida en capes i a distingir entre un supraconcient,un subconcient i un inconcient.
Per descomtat que aquesta classificació en superior i inferior no és obligatoria, pero es correspon
a una percepció espaial simbólica, que atribueix al celia la llurn la capa superior, mentres que a la
terra i a la foscor asigna la capa inferior de
l'espai. (Veure el dibuix n° 2).
El cercle simbolitza la conciencia que tot ho
abarca i que és ilimitada i eterna. Per tant, la
LII\41TAT
periferia del cercle tampoc és cap límit, sinó
SUBJECTIU
tan sois un símbol de que tot ho abarca. L'ésSUBCONSCIENT
ser huma es troba separat d' aixó pel seu Jo,
INCONSCIEHT
donant així lloc a la fabricació del seu supraIUMITAT
concient subjectiu i limitat, el qual queda
OBJECTIU
sense acces a la resta de la conciencia, es a
dir, a la conciencia cósmica -li resta desconeguda-. Malgrat tot, la línia divisória entre el
seu Jo i la restant mar de la conciencia no és
Dibuix n° 2
un absolut; seria més adient dir-ne una especie de membrana permeable per ambdós cantons. Aquesta membrana és el que, en termes
religiosos, en diem l'Esperit -el nombre tres- i que es correspon al subconcient. Conté tant
substancies que han baixat del supraconcient (oblidades), com les que afloren del inconcient com,
per exemple, premonicions, somnis, intuicions, visions.
Si hom s ' identifica exclusivament amb el supraconscient, red u ira la penneabilitat del subconscient,
jaque les substancies inconscients li semblaran alienes i, per aixo, generadores d' angoixa. Una
major permeabilitat pot infondre facultats de medium. L' estat de la iluminació o de la conciencia
cósmica sois seria a l' abast renunciant a la divisoria, de manera que el supraconscient i l'inconscient fóssin un de sol. Per descomtat que aquest pas equival a la destrucció del Jo, !'evidencia del
qua! es troba a la delimitació.
La conciencia humana té la seva expressió fisica en el cervell, atribuint-se-li a la clofolla cerebral
la facultat, específicament humana, del discemiment i el juí. No és gens extrany que la polaritat de
la conciencia humana es reflexi clarament a l' anatomia del cervell, el qual esta compost de dos
hemisferis units per 1' anomenat cos dura! l. En el passat, la medicina va tractar de combatre d iferents
síntomes, com per exemple }' epilepsia i els grans dolors, seccionant quirúrgicament el cos durall,
amb el resultat de que es tallaven totes les unions nervioses entre els dos lobuls (comisurotomia).
Malgrat l' aparatositat de l'operació, a primera vista no s' observaven deficiencies en els pacients,
i així es cregué que els dos hemisferis són com dos cervells que poden funcionar independentment.
Pero, ai las! , al sotmetre els operats a determidades proves, es veié que els dos hemisferis cerebrals
es distingesen clarament, tan perla seva natural esa com per llurs funcions. Ara sabem que els nervis
de cada cantó del cos són govemats per 1' hemisferi contrari, o sia, que la part dreta del cos és
govemada per 1'hemisferi esquerre i viceversa. Si se li tapen els ulls a un pacient operat de
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comisurotomia i hom li posa, per exemple, un tirabuixó a la má esquerra, ell és incapa9 d' anomenar
l'objecte, ésa dir, és incapay de trabar el nom que li correspon al tirabuixó que té a la má, peró no
té cap dificultat en emprar-lo adequadament. Quan se li canvia de má succeiex tot el contrari: ara
sap mol bé com es diu pero no el sap emprar.
Amb diversos experiments fets, s 'ha arrivat a la conclusió següent: els dos hemisferis es diferencien clarament
per llurs funcions, llur capacitat i llur responsabilitat. Podríem anomenar 1'hemisferi esquerre 1'hemisferi verbal,
car és l'encarregat de la lógica i de }'estructura del
llenguatge, de la lectura i de l' escritura~ dexifra, analíticament i racional, tots els estímuls d'aquestes arees: ésa
dir, que pensa en forma digital; és també 1'encarregat del
calcul i la numeració, i és la part que alberga la noció del
temps.
A 1'hemisferi dret hi trobem totes les facultats oposades:
en el lloc de la capacitat analítica hi ha la visió del
Dibuix n° 3
conjunt de les idees, funcions i estructures complexes;
pennet concebre un tot a partir d'una petita part; hi ha la concepció i estructuració d'elements
logics (conceptes superiors, abstraccions) que no existeixen a la realitat; en aquest lobul s 'hi traben
únicament formes orals arcaiques, que no es regeixen per sintaxis, sinó per esquemes de sons i
associacions; hi resideix també el pensament analogic i l'art per emprar símbols; l'hemisferi dret
genera també les fantasies i somnis de la imaginació i desconeix la noció del temps.
Segons l'activitat de cada individu, en ell domina un o altre hemisferi. El pensament logic, la
lectura, l'escritura i el calcul exigéixen el predomini de l'hemisferi esquerre, mentres que escoltar
música, somiar, imaginar i meditar es fa amb el predomini de 1'hemisferi dret. Independentment del
predomini d' un hemisferi concret, l'individu sa també disposa d' informacions de l'hemisferi
durall, es produeix un actiu intercanvi de
subordinat,jaque, a través del cos
dades. L'especialització dels hemisferis reflecteix amb exactitud les
antiguesdoctrinesesoteriquesdela
polaritat. En el tao1sme, els dos principis
originals en els que es divideix la
unitat del Tao s' anomenen Iang (principi masculz} i Iin (pricipi femem).
A la tradició hermética, la mateixa polaritat s' expresa per mitja del sol
TIIOII
(mascuh} i la lluna ifemem}'' [Veure el
dibuix 0° 3]. En entoms simbólics,
Dibuix no4
com per exemple la Mayoneria, els dos
nombre de simbols complementaris: el
principis estan plasmats en un bon
maU i el cisell, l'escaire i el compas, els quadres blancs i negres del mosaic, etc.
El principi masculí es correspon, en el pla psicologic, a la conciencia diurna, mentre que el principi
femeni correspon a l'inconscient de l' individu.
Els xinessos tenen l'antic símbol Tai chi (el tot , la unitat) d'un cercle dividit en mitats negra i
blanca, cadescuna de les quals és, a la vegada i com a llavor, un altre cercle també dividit en dues
mitats. Dit d 'altre manera, a la nostra conciencia la unitat es divideix en polaritats que es
complementen entre elles. (Veieu el resum de la pagina següent)
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Logica
Llenguatge (sintaxis, gramatica)
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Consclent
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És facil imaginar-se l'incomplert que seria l'individu que sois tingués una de les dues parts del
cervell. Dones bé, no és més complerta la noció del món que impera en el nostre temps, donat que
és la que es corresponda la meitat esquerra del cervell. Des d ' aquesta única perspectiva, tan sols
s'aprecia lo racional, concret i analític, fenómens que s ' inscriuen a la causalitat i el temps; i una
noció del món tant racional sols engloba mitja veritat, ja que és la perspectiva de mitja conciencia,
de mig cervell. Tot l' altre contingut de la conciencia que la gent sol anomenar irracional, il.lusória
i fantastica, no és res més que la facultat que té 1' ésser huma de mirar el món des del poi oposat.
La diferent valoració que hom ha donat als dos punts de vista complementaris s' observa en la
circumstancia de que, a l'estudi de les diferents facultats d'un i altre hemisferi cerebral, les aptituts
del cantó esquerre es reconeixeren i foren descrites amb rapidessa i facilitat, pero va costar molt
averiguar el significat de l' hemisferi dret, el qual sembla no produir actes coherents. Evidenment,
la natura valora molt més les facultats de la meitat dreta, irracional, ja que, en tnmgol de perill de
mort, es passa, automaticament, del predomini de la meitat esquerra al predomini de la meitat dreta;
i aixó és així perque una situació perillosa no pot ser resolta per un proces analitic, mentres que a
l'hemisferi dret, ambla seva percepció del conjunt de la situació, ens dóna la possibilitat d ' actuar
serenament i de forma conseqüent. Per cert que, en aquesta conmutació automatica, s' hi correspon
el conegut fenomen de la visualització instantania de tota la vida en un segon: en tningol de mort,
hom reviu tota la seva vida, experimentant, un cop més, totes les situacions de la seva trajectória
vital, bona mostra del que abans deiam de l'intemporalitat de la meitat dreta.
Amb el que s' ha dit fins ara, ja es veu clarament la llei de la polaritat: la conciencia humana

divideix la unitat en dos pols, pols que es compensen mútuament i que, per tant, per existir
necessiten l'un del' aüre. La polaritat porta amb ella 1' incapacitat de contemplar simultaniament
els dos aspectes d ' una unitat, i ens obliga a fer-ho succesivament, amb el que apareixen els
fenómens del ritme, el temps i 1' espai. Per descriure la unitat, la conciencia, basada en la polaritat,
ha de servir-se d ' una paradoxa: l'avantatge que ens atorga la polaritat n'és la facultat del
díscerníment, que no és possible sense polaritat.
Valla pena, a la vista del que s'ha esmentat, rellegir-se algun passatge de la Bíblia, elllibre sagrat
de la cultura judeo-cristiana, on prenen ple sentit escenes com 1' expulsió del Paradís, motivada per
la perdua de la visíó completa, per endinsar-se a la visió polar, la ciencia del bé i del mal. O bé el
passatge dels evangelis: Ningú no pot servir a dos senyors simultimiament....
Un altre exemple el tenim, avui en dia, en uns anuncis a TV de detergents: Per comtemplar la
realitat ( elllan~ol) hom ha de situar-se fora d ' ell, mentres que endinsar-se en ell, significa veure tan
sois les hebres en 2 magnituts -verticals i horitzontals-. Quelcom similar succeeix si hom vol veure
un hose: sois es veu des de fora -per dins sols hi han arbres, animals, vegetació, etc.La meta i l'afany d' una conciencia polar és superar llur condició d ' incomplerta, determinada pel
temps, i tomar a estar complerta, es a dir, sana. Tot camí de curació porta de la polaritat a la unitat,
pas aquest que representa un canvi qualitatiu tant radical que la conciencia polar dificilment pot
imaginar-l'ho. Tots els sistemes metaflsics, escotes esoteriques, ordres inicüitiques i religions,
ensenyen, únicament i exclusiva, aquest cami de la polaritat a la unitat.
Aquest camí, en un principi, atemoritza, dones passa pe\ patiment i l'horror: el món sols pot ser
ven~ut asumint-lo -el patiment sols pot ser destruit asumint-lo, carel món és sempre patiment-. La
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gran majoria de les escotes esoteriques i rel.ligions, no predican l' escapada del món, sinó la
superació del món o, el que és el mateix, la superacíó de la polaritat, renunciar al Jo, a l'ego,
perqué sois arriba a la plenitud aquell a qui el seu Jo no el separa de l 'Ésser. Aquest món on vivim
sois adquireix sentit quan hom té un punt de referencia situat fora de si mateix.
Pera nosaltres, aquest punt és el nombre tres -l'Esperit Sant-, a qui expresem en el món quan
deixem que Ell inspiri els nostres pensaments i, de rebot, els nostres actes.i paraules.
Recordem, en arribar a aquest punt, el2n verset del Tao-Te-King:
Qui diu: fonnós
esta creant: lletg.
Qui diu: bé
esta creant: mal.
Resistir determina: no resistir,
confós determina: simple,
alt determina: baix,
sorollós determina: silenciós,
determinat determina: indeterminat,
ara determina: en altre temps.
Així dones, el savi
actua sense acció,
diu sense parlar.
Porta en si totes les coses
a la recerca de la unitat.
Ell produeix, pero no posseeix,
perfecciona la vida,
pero no reclama reconeixement;
i, perqué res reclama,
mai pateix cap perdua.

La recerca de les causes
Observant els fets qüotidians, hom comprova que uns es presten més a una causalitat energética del
passat, i d'altres a una causalitat final del futur. Fixeu-vos com diem: Avuifaig la compra perque
demiz és diumenge; o bé: Elfloreros 'ha caigut perque 1'hi he donat un cop. Pero també és possible
una visió ambivalent: Hom pot veure la causa del trancament d 'una vaixella produida en el
transcurs d 'una baralla matrimonial, tant a la circmstizncia d 'haver-la tirat a terra com en el
desitg de trencar-li el cap al conjugue. Aquests exemples indiquen que un i altre concepte
contemplen un pla diferent i que tots dos tenen la seva justificació.
La variant energetica permet establir una relació d' efecte mecanic, ja que es refereix sempre al pla
material, m entres que la causalitat final es basa en motivacions o proposits que no poden associar-se
a la materia sinó tan sois a la ment. Per tant, el conflicte presenta una formulació de les següentes
polaritats:
causa efficients
causa finalis
passat
futur
8

materia
cos

esperit
ment

PRES ENT

Nosaltres ens imaginem el curs del temps com una recta que per un extrem ________ _.__ _~
P.O.SS.O.T
FVl\JR
discurreix en direcció al passat i per l'altre cap el futur.
Ara bé, gracies a la geometría sabem que, en la realitat, no existeixen les línies paral.leles ja que,
per raó de la corvatura esférica de espai, tota línia recta, si la prolongem fins 1' infinit, acabara per
tancar-se en un cercle (GEOMETRlA DE RIEMANN). Per aixó, a la realitat, cada
línia recta és un are d' una circumferencia. Si apliquem aquesta teoria a l' eix
del temps dibuixat abans, veurem que ambdos extrems de la línia, passat i
futur, es troben al tancar-se el cercle. Ésa dir, que sempre vivim cap el nostre
passat o bé, dit d' altra manera, el nostre passat fou deterrninat pel nostre
PRESDIT
futur. El mateix passa ambla causa/itat: flueix en ambdos sentits a !' igual
que el temps.
Com diu Lao-Tse:
El sentit que pot expresar-se
no és el sentit etern.
El nom que pot nombrar-se
no és el nom etern.
No Ser, anomeno jo a !'origen del cel i la terra.
Ésser, anomeno jo a la mare del individu.
Per aixó, el camí del No Ser
condueix a la visió de l' ésser meravellós,
el ca mi de 1'Ésser
a la visió de les limitacions espaials.
Ambdos són U per llur origen
i tan sois diferents pel nom.
A la seva unitat s' anomena el secret.
El secret més profond del secret
és la porta per la que sorten totes les meravelles.

·o -

L' engany dels sentits
Els órgans sensorials són les portes a la percepció, a través deis quals ens comuniquem amb el món
exterior. Són les finestres de !'anima a les que ens aboquem, malgrat tot, per veure'ns a nosaltres
mateixos, jaque aquest món exterior que sentim, i en quina inqüestionable realitat tan fermament
creiem, en realitat no existeix.
Perqué? Perqué cada acte de percepció sensorial pot reduir-se a una informació produ'ida perla
modificació de les vibracions de les partícules. Veiem-ne un exemple: Prenguem una barra de ferro
i observarem que és negra; notarem que és freda, olorarem el seu olor característic i percebrem la
seva duressa. Si calentem la barra amb un soplet, veurem que el seu color canvia, posant-se roja i
incandescent, notarem la calor que desprend i observarem la seva ductilitat. Que és el que ha
passat? Tant sois que hem condtüta la barra una energía que ha provocat l' increment de la velocitat
de les partícules. Aquesta accelaració de les partícules ha provocat can vis a la nostra percepció que
•••

9

describim com roig, calen!, flexible, etc.
L' exemple clarament ens indica que la nostra percepció va lligada a la freqüencia de I'oscil.lació
de les partícules, les quals arriven a uns receptors especials dels nostres organs de percepció, on
provoquen un estímul que, mitjan9ant impulsos químics i electrics, es conduit al cervell a través del
sistema nerviós, i alla suscita una imatge complexa que nosaltres cataloguem de roja, calenta, olorosa, etc. Entren les partícules i en surt una percepció complexa: entre ambdues hi és present la elaboració. ¡l nosaltres que ens creiem que les imatges complexes que la nostra ment elabora ambles
informacions de les partícules existeixen realment fora de nosaltres! Aqui radica el nostre error. A
fora no hi ha res més que partfcules, pero precisament a elles mai les hem percibit, malgrat que la
nostra percepció depend d' elles. Realment, estem rodejats d'imatges subjectives. Per suposat que
estem conven9uts que els altres (¿existeixen els altres?) percebeixen el mateix, en el suposit de que
empre"in identiques paraules que nosaltres; malgrat aixo, dues persones mai poden comprovar si
veuen el mateix quan diuen verd. Estero ben sois a l'esfera de les nostres imatges, pero cluquem els
ulls a aquesta veritat.
Les imatges semblen tan reals -tan reals com els somnis-, ¡pero sois mentres dura el somni! Hom es
desperta un dia d ' aquest somni de cada dia i es queda bocabadat de que aquest món, que considerabem tan real, es dilueix en el no res: una simple il.lusió, un ve] que ens amaga la veritable realitat.
Si hom vol argumentar que el que si existeix és un món exterior format de particules, li haurem de
dir que també aixo és una il.lusió, ja que en el pla de les partícules no es pot apreciar la divisoria
entre el jo i els altres, entre el dins i el fora. Quan hom mira una partícula no pot apreciar si pertany
a ell mateix o a l'entorn, dones aquí no hi han fronteres: Aquí tot és U.
Precissament, aquest n' és el significat del vell aforisme esoteric: el petit és identic al gran, o el que
és el mateix: microcosmos= macrocosmos .. El Jo (ego) és la il.lusió, la frontera artificial que tan
sois resideix a la ment: fms que l' ésser huma aprenda oferir en sacrifici aquestjo i averigua, tot
sorpres, que la temen9a de la soletat, no és res més que ser u amb tot. Pero el cami d' aquesta unió,
la iniciació a la unitat, és liare i feixut. Tant sois estem units a aquest món aparent de la materia
pels nostres cinc sentits.
Quelcom semblamt han descobert els científics que experimenten amb fisica quantica: en aquest
món de les micropartícules, un mateix experiment dóna resultats diferents en funció de la presencia
de diferents experimentadors.
Allo que anomenem entorno món exterior és tan sols un reflexe de la nostra ment (anima). Un espill
ens permet mirar-nos i reconeixens, jaque ens mostra les zones que, sense el reflexe, no podríem
veure: el nostre entorn és un mitja grandiós que ens ha d ' ajudar a coneixe'ns a nosaltres matei.xos.
Donat que 1' imatge que apareix a 1' espill no és sempre afalagadora -perque tambe la nostra ombra
es reflecteix en ell-, ens entestem afer distincions entre nosaltres i el món exterior i protestem que
nosaltres no tenim res a veure amb aixo . Aquí és on resideix el perill : projectem la nostra forma de
ser a l ' exterior i creiem en la idependencia de la nostra projecció; despres, omitim interioritzar la
projecció i aquí comen9a l'era de !' asistencia social en la que tots s' ajuden mútuament, i ningú
s'ajuda a sí mateix. Perla nostra pressa de conciencia, necesitem el reflexe que ens ve d'afora i,
si volem esta sans i estalvis (íntegres), no hem de deixar d' admetre dintre nostre l'existencia
d' aquesta projecció.
... 1 o

A la Bíblia, aixó és representat amb l' al.legoria de la creació de la dona: A Adan, criatura perfecta
i andrógina, se li extreu un costat (alguns traductors en diuen costella), al que se li dóna forma
independent; ara li falta a Adan una meitat que ell veu com oponent a la seva projecció, mentres ha
quedat incomplert, poguent ser altre vegada senser unint-se a alió que li falta, i que percebeix com
extern.
Si 1'ésser huma no reintegra gradualment, en el transcurs de la se va vida terrenal, alió que percebeix
com extem, creient-se la il.lusió de que l' exterior no té res a veure amb ell, llavors el destí comenc;:a
poquet a poquet a impedir la percepcíó.
Percebre és quelcom igual a pendre conciencia de la veritat, el que sols és possible si l' ésser huma
es reconeix a si mateix en tot el que percebeix; si se n 'obl ida, llavors les finestres de 1' anima -els
órgans deis sentits-, poca poc s' enlloren, perden la transparencia i obliguen a l'ésser huma a girar
la seva percepció cap endins i escoltar el seu interior: obligat a recollir-se en si mateix.

La interrogació pro fonda
Veiem ara una aplicació pracica deñ que hem dit fins ara, en el que ens diuen les diferents
patologies que pot patir el cos huma, seguint es 5 regles següents:
¡a regla:
La causalitat a la medicina
A la interpretació deis síntomes, hom ha de renunciar a les relacions causals aparents
en el pla funcional. Aquestes sempre es troben i llur existencia no es discuteix.
Malgrat tot, no són aptes per a la interpretació d ' un síntoma. Nosaltres únicament
interpretem el síntoma en llur manifestació qualitativa i subjectiva. Les cadenes causals fisiológiques, morfológiques, quimiques, nervioses, etc., que poguin emprar-se
pera la realització del síntoma, són indiferents pera l' explicació del seu significat:
per reconeixer una substancia tan sois importa que quelcom és i com és, no perque
és.
La causalitat temporal de la regla
Analitzar el moment de l'aparició d ' un síntoma: indagar en la situació personal,
pensaments, fantasies, somnis, aconteixements i notícies que situen el síntoma en el
temps.
Analogia i simbolisme del síntoma
Fer abstracció del síntoma convertint-l'ho en principi i traslladar-l ' h-~ .
Escoltar amb atenció les expressions idiomatiques, car ens poden se~ir de clau, ja
que el nostre llenguatge és psicisomatic.
Les conseqüencies obligades
El tema central de la mallatia es revel.la rapidament amb les respostes a les dues
preguntes segücntes:
Que m 'impedeix aquest sintoma?
Que m 'imposa aquest sintoma?
saregla:
Equivalencia de síntomes contradictoris
Cada extrem de dos pols contraris apunten amb precissió al mateix problema
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Etapes d'escalada
1)
Pressió Psíquica
(pensaments, destjos, fantasies)
2)
Transtorns funcionals
(injlamacions, ferides, petits accidents)
3)
Transtoms fisics aguts
4)
Afeccions cróniques
5)
Processos incurables, alteracions organiques
(dmcer)
6)
Mort
(per mala/tia o per accident)
7)
Defectes o transtoms congen its (karma) .

Resum teoria
1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)
8)
9)
1O)

La conciencia humana és polar: d' una part, aixó ens dóna discemiment i, de l'altre, ens fa
incomplerts i imperfectes.
L' ésser huma esta malalt: la malaltia és expressió de la seva imperfecció i, en la polaritat, és
inevitable.
Lamalaltia en l' ésser huma es manifesta per síntomes: parts de l' ombra de la conciencia que
es precipiten a la materia.
L'ésser huma és un microcosmos que porta latents, en la seva conciencia, tots els principis
del macrocosmos; donat que 1' ésser huma, motivat per llur facultat de decisió, sols s' identifica amb la meitat de principis, l' altre meitat passa a l' ombra i queda amagada a la seva
conciencia.
Un principi no viscut conscientment es procura llur justificació d ' existencia i de vida, a
través del síntoma corporal. En el síntoma, l' ésser huma ha de viure i realitzar alló que, en
realitat, no voldria viure. Així, dones, els síntomes compensen lotes les uniteralitats.
El síntoma fa l' ésser huma sincer!
En el síntoma, 1' ésser huma té allo que li fa falta a la conCiencia.
El guariment tan sois és possible quan l'ésser huma asumeix la part d' ombra que el síntoma
amaga. Quan l' ésser huma ha trobat el que Ji féia falta, hi són de més els síntomes.
El guariment apunta a aconseguir la plenitut i la unitat. L' ésser huma esdevé guarit quan
troba el seu vert_able ésser, i s'unifica amb tot el que és.
La malaltia ens obliga a no abandonar el camí de la unitat; és per aixo que la mala/tia és el
camf de la perfecció.

La malaltia i el seu significat
•

La infecció: Proces als 3 pilars: Inflamació, contlicte, guerra:
1)

Estímul:

a-

b-

En el pla psíquic > El repte que suposa un problema. Si les
nostres defenses psíquiques funcionen molt bé, l'impuls no
arribara a la nostra conciencia, estarem inmunitzats al desafiament i, per tant, a 1' experiencia i al desemvolupament.
Penetració deis arents: bacils, virus o verins (toxines) > no
depend d'ells sinó més bé, de la predisposició del cos per
admetre' ls. El problema de la infecció no és la presencia d' agents extem s sinó la facultat de conviure amb ells.
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•

En el pla mental és el mateix: no es tracta de que hom visqui en un món esteril, lliure
de problemes i contlictes, sinó de que sigui capa9 de conviure amb ells.
Quan hom no vol obrir lamenta un conflicte que el tresvalsaria, haun1 d'obrir el cos
als agents infecciosos. El cos és expressió visible de la conciencia, com una casa és
expressió visible de la idea de l' arquitecte. Cada part i organ del coses correspon
arnb una determinada zona psíquica, aunan emoció i una problemática determinada.
Exudació:
Els atacants s ' han introduit i formen un focus d' inflamacíó. En el pla psíquic, tota la
nostra atenció es centra en el nou problema: literalrnent, l'alímentem i el contlicte ha
inmovilítzat totes les nostres forces psíquiques.
Reacció defensiva:
L' organisme fabrica uns anticosos específics pera cada ti pus d ' atacants: els enemics
són rodejats i atacats~ si no n 'hi ha pro u es recorre a la movilització gneral.
Febre:
Tot el cos respon a la inflamacíó local amb una pujada general de la temperatura.
(t. 1°febre = 2 * índex d ' activitat rnetabolisme)
(Intensitat febre = 1/durada malaltia)
Els antitermics sois s 'haurien d 'administrar en els casos de proporcions altes de
febre pera la vida del pacient.
En el pla psíquic, el conflicte absorbeix tota la nostra atencíó i tota la nostra energía;
ens exitem (sentim calor, s' acceleren els batees del cor, ens ruboritzem: tan d ' amor
com d ' indignació... , suem d ' exitació í tremolem d' ansietat.
El més saludable és afrontar els conflictes sense practicar la repressió.
Resolució:
Si guanyen les defenses, aparició del pus: els invasors abandonen el cos transformats
i debilitats.
També el cos s' ha transformat, perque ara:
•
Disposa d' informacíó sobre 1' enemic. lnmunitat específica
•
Les defenses han estat entrenades i enrobustides. inmunitat no específica.
Mort:
Quan el guanyador és 1' invassor, es produeix la rnort del pacient.
Peró tot depen des de quin punt de vista es vegi : guanyi qui guanyi, sempre és
victoria.
El conflicte cronic :
Compromís entre atacants i defenses: els germens romanen al cos sense vence' l ni ser
ven9uts per ell. Sintomaticament, la malaltia crónica es manífesta en un focus que
consumeix energía constantment, mentre el pacient es sent abatut, cansat, apatic:
•
t. nombre de linfocits i granulocits,
•
t. nombre d ' anticosos,
•
t. velocitat sedimentació de la sang,
•
t. febre (decimes).
No resta ni malalt ni sa, sinó un comprornís que, com tots els compromisos, apesta.
El compromis és l 'objectiu deis cobards, deis febles. que sempre tenen por de les
conseqüencies deis seus actes i de la responsabi/itat que han d ·asumir. El
compromís mai no és la sol.lució, ja que ni representa l' equilibri absolut entre els dos
pols, ni poseiex la for9a unificadora.
En el pla psíquic, el compromís és el conflicte permanent: inactivitat, sense valor ni
... 13

•

•

energía per pendre una decisió ~ cada decisió representa un sacrifici, generador
d' ansietat: cavilen quina n'és la decisió correcta i quina }' equivocada, sense
compendre que, en el sentit abstracte, res és correcte ni erroni perque, per estar
complerts i sans, nessesitem els dos pols, i que, dintre de la polaritat, sois els podem
realitzar un despres de l' altre.
Tota decisió al/ibera: a !'afrontar el problema, la ment surt de cada conflicte més
desperta, ha aprés quelcom, a !' enfrentar-se amb els pols oposats un darrera l'altre,
ha ampliat fronteres i s'ha fet més concient. A més a més, cada conflicte superat
ensenya a afrontar millor i amb més valentía els problemes (inmunitat no específica
al pla fisic) . Les decisions costen sacrificis, i moltes actituts i opinions, moltes
conviccions i costums han de ser enviad es a la mort: tot lo nou exigeix la mort de lo
vell.
Una de medecines:
•
Els antibiotics:
(D' anti, contra, i biotic = vida) Les inflamacions són
processos resolutius aguts que, per mitja de la superació, eliminen toxines del
cos. Si aquests processos es tallan freqüentment per mitja deis antibiótics, les
toxines s 'enmagatzemen en el cos -efecte bossa d' escombreries-, principalment en els teixits conjuntius, determinan la posibikitat de l'aparició del
cancer.
J
•
Les vacnes:
Inmunització passiva -malatía declarada: Inaculació d ' anticossos formats a
al tres cossos; per combatre malalties queja estan declarades.
Adopció de sol.lucions de problemes convencionals: manaments i preceptes
morals; hom adopta formes alienes, evitant així el conflicte i l ' experimentació
(cómode, pero esteril).
Inmunització activa -preventiva-: Inaculació d ' agents debilitats per estimular
el cos a fabricar anticossos per si mateix.
Assaig de ressolució d ' hipotetics conflictes: sistemes pedagógics i terapies de
grup.
•
El més important és el coneixement, no uns manaments o prohibicions
prefabricats.
A manera de resum:
Si un problema no pot ser resolt sois a la conciencia, llavors entre en funcionament
el cos, escenari material en el que es dramatitza, de manera simbólica, el problema
no resolt.

JNFECCJÓ =UN CONFLICTE MENTAL QUE ESDEVÉ MATERIAL
La persona propensa a les inflamacions tracta de defugir els conflictes.
En el cas de malaltia infecciosa. convé fer-se les preguntes següentes:
•
Quin coflicte hi ha a la meva vida, que jo no veig?
•
Quin conflicte defujo?
•
Quin conjlicte em nego a reconeixer?
Per trobar el tema del conflicte, hom ha d' estudiar-se atentament el
simbolisme de 1' órgan o part afectada del cos.
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El sistema de defensa:
Defendre = rebutxar, i rebutxar = 1/estimar;

estimar = acte de donar acollida, d' obrir
barreres i deixar entrar quelcom que estava fora d' elles.
Barreres =Jo (ego): On posem barreres, rebutgem; on les treiem, estimem, fem comunió.
Tot rebutx (tot no, o bé sí, pero) consolida el nostre ego, jaque accentua la separació.
Els mecanismes de defensa són la suma de tot el que ens impideix ser perfectes i complerts.
Així com les defenses psíquiques apunten contra elements del subconscient que hem
catalogat de perillossos i que, per tant, ten en vedat el pas a la conciencia, així les defenses
fisiques s'orienten contra enemics externs: Agents patógens o toxines.
Dietética:

•

Llegir-se atentament
tots els llibres de
dietética, i despres
menjar el que a hom Ji
vmgw en gana.

Al.lergia:
Reacció exagerada a una substancia que reconeixem com nociva. El sistema inmunitzador
del cos produeix anticossos per combatre els antígens, el que és, fisiológicament, perfecte.
L 'al.lergic construeix un gran bunquer i constantment incrementa el nombre deis seus
enemics, dones té problemes d'agresivítat que, en la majoria deis cassos, no reconeix i, per
tant, no pot asumir.

L 'al.lergia és expressió d'una actitud defensiva i agresiva que ha estat reprimida i
obligada a passar-la al cos.
L ' al.lergíc és capa\ de lluitar contra tot i contra tothom, donant pero, preferencia a certs
elements carregats de simbolisme.
L 'agresivitat és por, ja que sois es combat aJló al que es té por. Per tant, si observem
atentament els al.lergens escollits, veurem quins són els temes que atemoritzen a l' al.lergic
a través del símbol escollit:
El pel deis animals domestics.
Especialment els gats, associats a les carantonyes
i refregaments: sedós, tou i, malgrat tot, animal.
Símbol del desig i l'atracció sexual. Quelcom
similar succeiex amb la pell del conill; en el pel
de cavall es destaca el component sensual; en el
de gos, l' agresiu.
El polen de les flors:
Predilecte dels que pateixen lafebre delfenc. El polen és
sírnbol de fertilitat i procreació.
El polen i el pel:
Ambdós indiquen que els temes del desig sentimental, sexualitat, líbido ifertilitat susiten ansietat i, per tant, són activament
rebutjats, no admesos.
La pols domestica: Por a la brutícia, a la inmundicia, a la impuresa.

*

*
*
*

L 'al.lergic sols pot trobar guariment quan aprenda afrontar conscientment tot el que evita
i rebutja, i ho assimila en la seva conciencia: ha de reconciliar-se amb els seus enemics, ha
d' apendre a estimar-los.
Els al.lergens exerceixen, exclusivament, un efecte simbólic, car una al.lergia, per
manifestar-se, necesita del concurs de la ment: a les narcosis no hi han al./ergies; en les
••. 15

psicosis, desapareixen toles les a/.lergies.
L' actitud de l' al.lergic és contraria a la vida. El seu ideal és una vida estéril, sense gennens,
exenta de sensualitat i agresions. És per aixo que, en molts casos, les al.lergies degeneren
en autoagressions que arriben a ser mortals: Llavors la resistencia, 1'autoexclusió,
l'autoencapsulat arriba a la seva forma maxima i plena realització al taüd.

*

*
*
*
*
•

AL.LERGJA =AGRESIVITAT FETA MATERIA
La persona al.lergíca ha de fer-se les preguntes següentes:
Perque no asumeixo la meva agresivitat amb la conciencia, en lloc
d 'obligar-la a rea/itzar un treball corporal?
Quins aspectes de la vida em donen tanta por que tracto d 'evitar-los per
tots els mitjans?
A quin tema apunten els meus al.lergens? Sexualitat, instint, agresivitat,
procreació, brutícia, en el sentit del cantó fose de la vida
En quina mesura em serveixo de la meva al.lergia per manipular el meu
entorn?
Que hi ha de la meva capacitat d 'estimar, de la meva receptivitat?

La respiració:
És tracta d' un acte rítrnic: inhalar i exhalar. És un bon exemple practíc de la llei de la
polaritat, també aplicable als seus omónims: contracció i relaxació; o bé: acol/ir i expolsar,
pendre i donar. D'altra banda, respirar, en les llengües antigues, té la mateixa arre! que
esperit o anima. En el mateix Genesi, se' ns explica que ...Déu l'infongué el Seu alé diví a
la figura defang, convertint-la en un ésser viu, amb anima.
O sia, que la respiració actua en nosaltres, pero no ens pertany. Mitjanc;ant l' ale, ens trobem
units a quelcom que es troba més enlla de lo creat, ámh lambit de lo metafisic. Vivim en l' ale ' ~
com díns d' un gran claustre matem, que abarca molt més que el nostre ésser petit i límitat:
la vida tan sols s'experímenta obrint-se a ella i deixant-se inundar per ella. La respiració
impedeix que 1'ésser huma s 'ailli del tot.
Per molt desitjós que estigui ['ego d' encapsular-se, la respiració !'obliga a mantenir la unió
amb el que és alie al jo. En el cos, el major contacte amb !' exterior es produeíx als alveols
pulmonars, amb una superficie interna d ' uns 70m2 , mentres que la pell externa te coma
molt 2m 2•
La resistencia a establir contacte amb tot el món a través de la respiració es manifesta amb
malalies corn J'asma. Quan hom li costa respirar, acostuma ser que té por de donar per si
mateix passes amb llibertat i independencia.
Resumint, la respiració simbolitza els següents ritmes, en el sentit d' acceptar tan un com
l'al/tre:
contracció - relaxació
pendre - donar
contacte
rebutg
agobiament
11ibertat
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RESPIRA CIÓ= ASIMILA CIÓ DE LA VIDA

*
*
*
*
*
•

En les malalties respiratóries cal fer-se les preguntes segOentes:
Que m 'impideix respirar?
Que és el que no vull admetre?
Que és el que no vull expolsar?
Amb que no vu/1 entrar en contace?
Tinc potser por de donar un pas a una nova /libertat?

Asma bronquial
L'atac d'asma és experimentat com un ofec mortal, el malalt tracta d'aspirar !'aire, panteja
i l'expiració resta molt dificultosa. A l'asmatic li coincideixen diferents problemes que,
malgrat la seva afinitat, tractarem per separat de forma didactica.

1)

Prendre i donar
L'asmatic inspira profondament i provoca una dilatació excesiva dels pulmons i
1' espasme respiratori. Així pertorba 1' equilibri, sen se poder formar un equilibri, dones
tota acumulació impedeix la fluidesa: a l' inspirar oxigen i no expolsar anhídric
carbónic, i volguer-ho conservar tot, l'asmatic s'évencina, tot i tenir una sensació de ~
veritable asfixia.
Sia el que sia que hom desitja ten ir -diners, fama, ciencia, saviesa-, sempre hi ha
d'haver un equiilibri entre el prendre i el donar, o hom s'exposa a astixar-se amblo
pres: lwm reb en la mesura que dóna. Si hi ha algú que creu que li manca quelcom,
és tan sois perque s'autoexclou.

2)

3)

4)

El desig d'inbibir-se
L' asmatic percebeix les substancies més inofensives de 1' entom com perilloses per
a la vida i, per aixó, es tanca inmedatament a elles. La contracció asmatica té molt a
veure amb la por a admetre certs aspectes de la vida, com els hi passa als alergics. I
aixi arriben a la mort com darrera possibilitat d'a'illar-se, d' encapsular-se del que és
viu. (Es molt facil enfurismar un asmatic, tan sois dient-li que el seu asma no és
perillós i que mai podra causar-li la mort, dones per a ell, té molta importancia la
malignitat ddla seva malaltia).
Afany de domini i insignificancia
L'afany de domini que l'asmatic té, i que no reconeix, es transmet al cosen forma
de la soberbia de 1'asmatic, que ell ha reprirnit amb molta cura en llur conciencia; per
aquest motiu 1i agrada evadir-se a l'ideal i formalista. Pero si l'asmatic s'enfronta a
l'afany de domini d'altri, la por se li posa als pulmons i es queda sense parla: se 1i
talla la respiració. L'atac asmatic sol ser l'últim recurs quan el malalt es sent molt a
prop de la veritat.
En la mesura que aumenta la pretensió de poder, creix també el poi oposat -la
indefensió-. L' acceptació i asimilació conscient d'aquesta insignificancia hauria de
ser tasca obligada de l'asmatic.

Rebuig del cantó fose de la vida
L' asmatic estima el que és net, pur, transparent i esteril, evitant el que és fose,
profond i terrenal. Desitja instal.lar-se a l'ambit superiorper no estar en contacte amb
el pol infeior: sol ser una persona cerebral; desplaya la sexualitat cap el pit, estimulant
la producció de mucositat, que expolsa perla boca. L'asmatic anhela viure al ctm
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d'una muntanya, on amb l'aire pur, es realitza el seu afany de domini, des del cim.
Altre lloc desitjat és el mar, amb el seu aire salobre: la sal, símbol del desert, de lo
mineral, de lo estéril. L'asmatic té sed d'amor, peró no en sap donar: no respira bé.
Que el pot ajudar? Tan sols una prescripció: Pressa de conciencia i sinceritat
implacable amb si mateix. No evitar las causes de les pors, ans afrontar-les fins a
volguer-les i asumir-les.

*
*
*
*
*
*
*
*

ASMA
Preguntes que hauria de fer-se l'asmatic:
En quins aspectes vull agafar sense donar?
Puc reconeixer la meva agresivitat conscientment?
Quiines posibilitats tinc d 'exterioritzar-les?
Com em plentejo el conjlicte domini/sutmisió?
Quin aspecte de la vida valoro negativament i rebutjo?
Puc sentir quelcom de por que s 'ha amagt darrera del meu sistema de
valoració?
Quins aspectes de la vida tracto d'evitar, quins considero bruts,
baixos i inmunds?
No he d'ob/idar-me! Quan es deixa sentir la contracció, aixó és por!
L'únic remei contra la por és l'expansió, i aquesta s'aconsegueix

deixant entrar el que s' ha evita!!!!

•

Refredats i afeccions gripals
Ambdós són processos inflamatoris aguts, o sia, la manipulació d ' un conflicte, o situació
critica, no dramatica, important pera la ment, que produeixen sensació d 'agobiament i ens
indueixen a cercar un moti u legítim per distanciar-nos de la situació que ens exigeix massa:
així podem exercitar la sensibilitat corporal.
En certa manera, un refredat és un procés saludable d ' eliminació de toxines del cos; al pla
psíquic, les toxines representen problemes que es resoldren i eliminen. Cos i anima en sorten
reforc;ats, per esperar la próxima volta que estiguem.fins els nassos.

•

La digestió
Pertanyent a 1'element terra, similar a la respiració peró sense el seu ritme, la cadencia del
procés d'asimilació i expulsió deis aliments és meins perceptible i rapida.
La digestió engloba:
•
Captació del món exterior en forma d' elements materials.
•
Diferenciació entre el que és asimilable i el que no.
•
Asimilació de les substancies asimilables.
•
Expulsió del que no és digerible.
Si a una persona Ji apeteix quelcom detenninat, aixó expresa una preferencia i ens dóna un
indici sobre la personalitat de l' individu. El mateix succeiex amb el que "no li apeteix". La
fam es mou per l'afany de possesió, d'absorció, per una certa cobdícia.
•
Quité ansíes d 'afecte i no pot saciar-l'ho, ho manifesta amb l'afany de llaminadures.
L 'atiborrament de llaminadures als infants denota que no estem disposats a oferir-lis
amor.
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Els que realitzen un treball intel.lectual i tenen que pensar molt, tenen preferencia
pels plats brts i els aliments salats.
Les persones molt conservadores es deleíxen pels aliments en conserva, i més
especialment, pels fumats; beuen té i café sense sucre.
Qui cerca noves emocions, gaudeix deis menjars picants, mentres que el de tendencia
oposada, sois menja coses suaus: ni sal ni especies.
El malalt d'estómac arriba a l' extrem de menjar papílles, evitant els aliments sólids.
Una por exagerada a les espines simbolítza la por a les agresions. La preocupació pels
osos, por als problemes -hom no vol arribar al moll de l' os-.
Per contra, els macrobiótics van a la recerca de problemes -reptes- als que volen
clavar-lis caíxelada-; ten en por a 1' amor i a la tendressa.

Les dents
Mossegar és un acte molt agresiu, expressió de la capacitat d' agafar, subjectar i atacar. Una
dentadura do lenta és indici de que la persona té díficultats per manifestar la seva agresivitat,
és mancat de vitalitat per enfrontar-se a un problema.
A 1' actualitat, s' exigeix al ci utada adaptació social, o el que és el mateix, repressió de
1'agresivitat. No s'ha d' oblidar que agresivitat i vitalitat són dues expressions dela mateixa
fon;a.
Escarritxar les dents és sinónim d'agresivitat impotent. Les genives que sangran amb facilitat
indiquen que, a la més petita contrarietat, hom perd la confian9a i la seguretat en si mateix.

•

Tragar
Tragar és incorporar~ els transtoms en la deglució, que donen la sensació de no poder
menjar, haurien de fer que l 'afectat es preguntés: Que hi ha actualment a la meva vida que
jo no pogui o no volgui tragar?
Els rots i els pets mostren una resistecia encoberta contra l'empassar-se quelcom.

•

Nausees i vomits
Un cop tragat l'aliment, aquest pot esdevenir indigest. El mareig assenyala el rebuig de
quelcom. La indigestió també es provoca a !'embutir-se de masses coses a la vegada. El
vómit és una expressió categórica de defensa i rebuig: vomitar és no acceptar.
A l'embara9, els vómits en la dona indiquen el seu rebuig inconscient del fetus o del semen,
rebuig de la funció femenina (la matemitat).

•

L'estomac
L' estómac reb el que hi ha que digerir. La capacitat de rebre exigeíx apertura, pasivitat i
capacitat d'entrega. Vist així, l' estómac representa el poi femení. Si hom reprimeix la
capacitat de sentir a la ment, aquesta funció passa al cos, i 1'estómac, a més a més dels
aliments, ha d' admetre i digerir els sentiments: no es tracta de que 1'amor passi per 1'estomac, sinó que sentim un pes a 1'estomac que, més dora o més tard, es manifestara com
adipositat.
Una altre funció de l'estómac, aquesta del pol masculí, és la prducció d' acids. Aquests
ataquen, corroen, descomposen: són inequívocament agressius. Quan hom pateix un disgust
i no encara el furor resultant conscientment tragant-se el mal humor, la seva agresivitat i/o
amargor es somatitzen en acids estomacals.
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El malalt d'estomac, o no exterioritza la seva agresivitat (se la traga) o demostra una
agresivitat exagerada, i cap deis dos extrems l'ajuda a resoldre realment el problema. Es
tracta d'una persona que defuig els conflictes. La vida i el menjar han d'estar 1liures de
desafiaments.
Rotar és una manifestació agresiva cap a }'exterior. I els medicaments per disminuir l'acidesa el que fan és interrompre químicament la unió entre la ment i el sistema vegetatiu; el
mateix succeiex quan quirúrgicament s'extirpen certes branques nervioses encarregades de
la producció d'acids: en tots aquests casos es talla la unió sentiment-estomac ..
TRANSTORNS ESTOMACALS 1 DIGESTIUS
La persona afectada de transtoms estomacals i digestius ha de fer-se les preguntes
següentes:
•
Que és el que no puco no vull tragar?
•
Em consumeixo interiorment?
•
Com me les apanyo amb els meus sentiments?
•
Que m 'amarga?
•
Comporto la meva agresivitat?
•
Amb quina mesura defujo els conjlictes?
•
Hi ha en mi un anyor reprimit d 'un paradís infantil sense conflictes en el
que era estimat i mimat, sense que tingués que obrir-me pasa dentallades?

•

Els intestins
A l' intestí prim és on es produeix la digestió, per mitja de la divisió en components (analisi)
i l' asimilació; és un bon indicador de les angoixes vitals: en ell l'aliment és valorat i
aprofitat. En aixo és molt semblant al cerbell.
Les persones amb afeccions de l' intestí prim acostumen a ten ir la tendencia a un excés
d'analisi i crítica: de tot tenen quelcom a dir. També, malgrat que és ben extrany, poden
reflectir el contrari : falta de capacitat de crítica (insuficiencia pancreatica).
La diarrea és l'indcador d'angoixa: quité por no perd el temps a estudiar analíticament les
impressions sinó que les deixa anar sense digerir-les. Ambla diarrea es perd molt de líquid,
símbol de la tlexibilitat que és necessaria per ampliar la frontera angoixosa del Jo i així
vencer la por. La terapia contra la por passa per deixar-se anar i expandir-se, adquirir
flexibilitat, observar els aconteixements i deixar-ho correr.
A l'intestí gros la digestió ja s'ha acabat: sois s' extreu l'aigua de les restes fecals. La
defecació és un acte de donar i regalar. L' afecció més característica és el restrenyiment: un
exagerat afany d'agafar-se a les coses materials i la incapacita de cedir.
L'intesti gros es correspond amb l'inconscient: el submón, el regne deis morts, ellloc de la
fermentació. L'excrement és el contingut de l'inconscient. L'extrenyiment és, dones, la por
a deixar que el contingut de l'inconscient sorti a la llum: és 1' intent de reten ir els fons
reprimits. Les impressions espirituals s'acumulen i hom no es pot distanciar-se d'elles. Qui
pateix restrenyiment no pot deixar res al seu darrera.
La colitis ulcerosa, amb forts dolors i deposicions freqüents de mucositats amb sang, es
correpond amb 1'individu hipócrita, obsequiós i adulador, que pot renunciar a la propia vida
per tal de viure la d' altri. Sang i mocs perd quité por d ' asumir la propia vida i la propia
personalitat. Ha de reconeixer que cadescú ha de vi ure la vida propia de manera responsable;
si no, la perd.
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•

El pancreas
Té dues funcions principals: }'exocrina, producció deis sucs gastrics esencials (amb un
caracter basicament agessiu), i !'endocrina, productora de la insulina, el defit de la qual dóna
lloc a la diabetis.
El diabetic no pot asimilar el sucre contingut en els aliments, que s'escapa amb el pipí.
Darrera del desitg del diabetic d'asaborir coses dolces i la seva incapacitat per asimilar el
sucre amagatzamant-l'ho a les propies cel.lules, hi és present l'afany no reconegut de la
realització amorosa,junt ambla incapacitat d'acceptar l'amor, d'obrir-se a ell: el diabetic
ha d'alimentar-se de sucedanis per satisfer uns desitjos autentics.
Qui no estima es fa agre, o més ben dit: qui no sap disfrutar es fa insuportable. Només pot
rebre amor qui és capac; de donar-l'ho: el diabetic dóna amor tan sois en fonna de sucre en
el pipí. No pot rebre car no va apendre a donar.

•

El fetge
És ellaboratori de la persona, essent les seves funcions més importants:
•
Amagatzament d'energia: produeix glucogen (forc;a) i e] guarda. A més a més,
transforma en grassa els hidrats de carboni ingerits, que s'amagatzemen en els
diposits distribuits pel cos.
•
Producció d'energia: amb els aminoacids i grasses ingerits a 1'alimentació, produeix
glucosa; les grasses van al fetge, on són emprades en la combustió per obtenir
energta.
•
Metabolisme de /'albúmina: tant desintegra els aminoacids com els sintetitza: és
l'element d'unió entre \'albúmina dels regnes animal i vegetal, procedent dels
aliments, i la de 1'ésser huma. Les diferencies entre les diferents albúmines consisteix
en l'ordenació deis aminoacids, l'ordre deis quals és codificat a I'ADN.
•
Desintoxicació: les toxines són desactivarles i hidrolitzades, per ser factible el ser
elirninades per la vesícula o pels ronyons en el cas de la urea que el mateix fetge ha
sintetitzat.
És la facultat de diferenciar i valorar el que és toxic del que no ho és. Els transtoms en
aquesta faceta denoten problemes de valoració, clasificant erroniament el que és beneficiós
del que és perjudicial, o sia, efectuant incorrectament una valoració del que és tolerable, per
evitar els excesos.
Un fetge malalt indica la ingestió en excés de quelcom que el supera en la seva capacttat de
procés: inmoderació, exagerat delit d'expansió i ideals massa ambiciosos.
Al mancar el proveiment d'energia, hom perd l'energia i la vitalitat: perd la potencia i la
gana: perd l'anim pera tota manifestació vital i, al mateix temps, el mateix síntoma corretgeix i compensa el problema creat per l'excés. És la reacció del cosa la incontinencia i a la
megalomanía i fa vots per a la moderació. Per la malaltia, el pacient aprend moderació,
assosegament, continencia i abstinencia (de sexe, menjar i begudes).
El fetge té una marcada relació ambla filosfia i la religió. La síntesis de }'albúmina, pedra
angular de la vida física, conservant els components (aminoacids), modifica !' estructura
espaial, provocant un salt evolutiu des dels regnes vegetal i animal a l'huma, mantenint,
malgrat tot, la identitat deis seus components, assegurant així l'unió amb l'origen. A través
de la modificació del model amb els elements originals, es crea la infinita diversitat de les
fonnes i, en virtud de l'homgeneitat del material, tot romand Iligatentre si: totés en l'u i l'u
és en tot. 1 la religió cerca la reunió amb el principi, amb el Tot i 1'U, i ho troba, ja que la
pluralitat que ens separa de la unitat no és res més que una il.lusió, nascuda del joc de la
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diferent ordenació d' unes mateixes essencies. Sois pot trobar el cami de 1'origen qui no es

deixa enganyar perla iLlusió de les formes .
MALALTIES HEPATIQUES
La persona afectada de transtoms hepatics ha de fer-se les preguntes següentes:
•
En que he perdut lafacultat de valorar amb precisió?
•
Quan soc incapa~ de distingir entre el que puc asimilar i el que és tOxic per
ami?
•
Quan he estat incapa~ de moderar-me, quan he tractat de volar massa a/t
(megalomanía), quan m 'he passat?
•
Em preocupo del tema de la meva religió. el meu relligament amb 1'origen,
o potser la multiplicitat m 'impedeix veure 1'unitat?
•
Els temes filosojics, ocupen a la meva vida una parcela molt pe tita?
•
Emfalta confia~a?

•

La vesícula biliar
És el magatzem de la bilis produida pel fetge, i que és sí mbol d 'agresivitat. La mal altia més
freqüent és l'obstrucció dels conductes biliars amb l'aparició de calculs (agreivitat
petrificada), més freqüents entre les dones i, dintre d 'elles, més entre les casades i amb fills
que entre les soIteres. L' energía vol fluir, i si s 'obstrueix molt temps tendeix a solidificar-se.
Les mares de família senten aquesta com una estructura que els impedeix donar lliure
circulació a la seva energía i agresivitat.
Amb el colic, el pacient és obligat afer tot el que no s'ha atrevit a ter: ambles convulsions
i crits hom allibera molta energía reprimida.

•

L'anorexia nerviosa
Afany d'ascetisme: conflicte entre esperit i materia, dalt i baix, puresa i instint; la negativa
a menjar és la negació de la fisiología~ l'ideal de l'anorexic és la puresa i l'espiritualitat,
escapant de la sexualitat i l' instint: voldria ser asexuat. A les dones els acostuma a
desmarxar-se la regla.
L' anorexic no es consida malalt ni admet remeis dirigits únicament al cos. No troba el punt
d'equilibri entre gula i ascetisme, entre fam i dejuni, entre egocntrisme i abnegació.
Qui es nega a menjar fa ús d ' un poder insospitat sobre els altres que, angoixats i exesperats,
es creuen en l'obligació d' obligar-lo a menjar i seguir viu.
Per ajudar-los, hom ha d' ensenyar-li's a ser sincers amb si mateixos: han d'acceptar la seva
ansietat d'amor i de sexe, el seu egocentrisme, el seu sexe, els seus instints i la seva
camalitat: EL que és terrenal es supera i transmuta integrant-ho i visquent-ho.

Els organs sensorials
•

Els ulls
Tenen dues funcions : Recollir impressions de I'exterior i reflectir els sentiments i estats
d'anim de la persona. També aboquen llagrimes, revelant a }'exterior una situació psíquica
-·· ?2
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interna. A més a més d' emprar l'iris per diagnosticar patologies del cos, hom també pot
veure en els ulls el caracter i la idiosincracia d ' una persona.
Les afeccions més freqüents són la miopía i la presbícia: la primera basicament a la juventud,
i la segona a la veUesa. Els joves acostumen a veure tan sois lo inmediat, faltant-lis la visió
de conjunt, mentres que la vellesa es distancia de les coses, essent la seva memoria incapac;
de retenir fets recients mentres que conserva un record exacte de esdeveniments llunyants.
La miopía denota una subjectivitat exagerada, veient-ho tot des de la seva óptica. No veurehi més ent/la deis nassos, pero aquesta limitada visió no els permet coneixer' s millor a si
mateixos, tot i que l' individu hauria d' aplicar-se alló que veu, per apendre a veure's.
Enfrascada a la subjectivitat, si bé la persona ho relaciona tot amb si mateix, es nega a
veure' s i recóneixer's a ell mateix en tot.
La miopía obliga a l' ésser a mirar ben aprop el seu entorn: gran subjectivitat i, tanmateix,
desconeixement de si mateix. El nombre de dioptries de les ulleres denota la magnitud de
la resistencia a veure ' s a si mateix. L' us de les Jents de contacte agreuja el problema, dones
hom s' entesta, a més a més, a disimular que hom no hi veu ciar. Si hom prescindís, de cop
i volta, deis elements correctors de la vista, aumentaría la sinceritat al saver com cadescú veu
el mateix i es veu a si mateix i, més important encara, els afectats asumirien llur incapacitat
per veure les coses tal i com són.
El daltonisme indica ceguessa pera la diversitat i color de la vida, veient-ho tot terrós: és
propi deis éssers grisos. La conjuntivitis denota conflicte: el dolor que causa sois es redueix
quan hom tanca els ulls. Aixó passa quan hom tanca els ulls a un contlicte al que no vol
enfrontar-s' hi.
Per poder veure quelcom complert precisem de dues imatges convergents, i així tenim que
qui pateix estrabisme, per superar la dificultat de veure dues irnatges divergents, opta per
prescindir d ' una d ' elles -la de l' ull desviat-, veient-ho tot pla, sense relleu. L'ésser huma,
quan no pot veure els dos pols de la polaritat comuna sóla imtage (ona i corpuscle, llibertat
i autoritarisme, be i mal, etc.), elimina una de les imatges, amb el que es converteix en
guenyo, que és el mateix que ser borni .
Les catarates grises enteJen el cristallí i envoiren la vista, proporcionant un tranquilitzador
distimciament de 1' entorn i de hom mateix, veient el món meins brusc. A les catarates verdes
(glaucoma), 1' increment de la pressió interna de l' ull provoca la progresiva contracció del
camp visual: Denoten la pressió psíquica de les llagrirnes no vesades.
La forma extrema de no voler veure-hi, n' és la ceguessa.

AFECCJONS DE LA VISTA
El primer que haurien de fer els que tenen problemes visuals, és el prescindir de les ulleres
(o lents de contacte) per tot un día, i asumir la situació conscientment. Tot seguit, posar per
escrit una descripció de la forma en que, en aquest día, veuen i experimenten el món, el que
poden fer i el que no~ com se les ingenien. Malgrat aixo, hom ha de respondre's a les
preguntes següents:
•
Que és el que no vu/1 veure? t s potser a mi mate1x?
•
•
•
•
•
•

Obstacultt=a la subjec/Jvitat el coneixement de mt mateix?
Evito reconeixe 'm a mi mateix en les meves obres?
Empreo la vista per millorar la meva p ersp ectiva?
Tinc por de veure les coses amb claretat?
Puc veure les coses tal i com són?
A quin a!:.p ecte de la meva p ersona/ita/ tanco els ulls?
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•

La oida:
En clara relació amb la forma de captar, amb la receptivitat, amb el posar atenció, amb
escoltar, i també amb el sentit d' obediencia i humilitat. Les otitis i dolors d' oida es donen
amb major freqüencia en aquells que han d' apendre a obeir. En gent d'edat avan9ada,
denoten la tendencia a fer-se cada cop més inflexible i intolerant, perdent la capacitat
d ' adaptació i aumentant la resistencia a obeir. Tan sois es queda sord quijafa temps que
lw era per a la seva veu interior.

AFECCIONS DE LA OiDA
Qui tingui problemes ambla o'ida ha de fer-se les preguntes següents:
•
Perque no vull escoltar a certa persona?
•
Que és el que no vull escoltar?
•
Estan equilibrats en mi els pols de 1'egocentrisme i la humilitat?

Mal de cap
El cap presenta una clara polaritat respecte al cos (l'alt versus el baix), essent la instancia
més enlairada de la nostra institució corporal. És la seu de l'enteniment, la percepció i el
pensament. Qui perd el cap, actua irracionalment~ per aixó, sentiments irracionals com
1'amor 1' ataquen directament.
El mal de cap produit per la tensió comen9a de manera difosa, més com una opressió,
produ.ida per un exces de tensió als vassos sanguinis, acompanyada d ' una forta tensió a la
musculatura del cap, deis muscles, del coll i de la columna vertebral, i pot durar hores, di es
i setmanes. Aquest tipus de dolor es presenta en situacions a les que 1' ésser huma és sotmés
a una pressió o bé quan una crisi el comen9a a desbordar.
És el camí ascendent que porta a una accentuació excesiva del pol superior: el cap. Mals
d 'aquests tipus el pateixen les persones ambicioses i perfeccionistes, que tracten d' imposar
la seva voluntat: !' ambició i l' afany de poder se li pujen al cap. És el mal de cap cerebral.
L' ésser huma posseiex dos centres: el cor i el cervetl, sentiment i pensament, no essent cap
centre millor ni pitjor que 1'altre. Hom ha de cercar 1'equilibri entre ambdós.
Les persones tot sensibilitat són tant incomplertes com les tot cervell. A la nostra cultura,
hem desenvolupat basicament el poi del cap, que ens fa patir un deficit del poi inferior; a
més, l' activitat mental racional l' apliquem a la consolidació del nostre jo: mitjan9ant el
model filosofic causal, ens prevenim més i més contra el destí, amb l'objecte d'ampliar el
nostre ego. 1 aixo és condemnat al fracas: en el millor deis supostos, acaba en confussió.
Quan el pensament es disocia del cor, trenca ambles seves arrels. N' és un bon exemple el
pensament funcional de la ciencia, pensament sense arrels: li manca religio, l' enlla9 ambla
causa pnmera.
El cap és, de tots els organs, el que més rapidament reacciona al dolor; és el vigilant més
despert. El seu dolor indica que la nostra manera de pensar és erronia, que seguim un criteri
equivocat, que perseguim duptosos objectius.
~n el cap dóna !'alarma per mitja del dolor, és que ha arribat el moment de desfer
l'obcecament del jo vull, !' ambició, la tosuneria i el fanatisme. És el moment de dirigir la
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Informe de salut

Dades personals
EIS~Sra .

Nom icognoms_______________________________________________

a m b NIF núm _________________________CI P___________________________
es considera :

n apte

no apte

per realitzar activitat física moderada

Da des del metge/ essa que emet l'informe
Nom i cognoms_____________________________________________________
Col ·legiat/ada núm ___________________Centre._________________________

Signatura del/ de la metge/metgessa

