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LA NEUTRALITAT 
QUALITAT PODEROSA DEL SER 





 

NEUTRALITAT 
relacionem-la amb  

 
DUALITAT de la MENT 

JUDICIS  

“TOT ÉS COM ÉS”  



El treball en la neutralitat requereix el compromís d’anar de 

la perifèria de la ment, 

al CENTRE de la Presència Divina. 

 

Puc deixar que la ment segueixi gestionant la meva vida. 

o 

Puc activar la neutralitat. 

 

Elements pràctics i concrets per triar, d’acord amb un lliure 

albir responsable i madur. 

 



En els nivells per sota de 200,  

la consciència tendeix a veure dicotomies i a 

assumir els posicionaments rígids de la 

DUALITAT  
cosa que genera  

polarització, oposició i divisió.  









 

Què fa la 

MENT? 
 

Ens enganxa al 

resultat d’acord 

amb la seva  

 

PERCEPCIÓ, 

EXPECTATIVA,  

JUDICI: 

  

“Això ha de ser 

com jo vull que 

sigui”. 

 









De “tot és com és” la ment només 
reconeix i accepta allò que la manté 
els seus posicionaments. Des de la 

perifèria, la ment és incapaç de 
reconeix i accepta que  

“tot és com és”.  

 

La Presència Divina és el CENTRE 
que reconeix i accepta que “tot és 
com és” perquè Déu és present en 
“TOT EL QUE ÉS”. En la Presència 

nosaltres som el CENTRE. Si 
nosaltres som el CENTRE, qualsevol 

altra cosa és la perifèria = MENT.   



































 

PETITS PASSOS 

PER ANAR DE LA 

PERIFÈRIA  

al 

CENTRE 

SER 
 
 

























































“En Jesús Abandonat hi havia tots 

els dolors, tots els amors, totes les 

virtuts, tots els pecats (havent-se fet 

Ell “pecat”) i en Ell cadascú de 

nosaltres ens retrobavem en cada 

instant de la vida. Era la síntesi dels 

dolors físics, pròxims a la mort, i 

dels dolors morals, espirituals”.  



































… que és “increïblement suau, tendra, amorosa, esponjosa,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

però paradoxal i simultàniament dura com una roca, immutable, 

totpoderosa, amb una cohesió infinita que manté unida  

‘tota la realitat’ com un univers en perpètua Creació”.  
DR. HAWKINS 





La humilitat impedeix fer el ridícul per atreure l'atenció, o controlar als 

altres mitjançant crits i gestos grandiloqüents. L'acceptació renúncia al 

drama i permet una pluralitat calmada sense deixar-se marginar per les 

personalitats inflades, que per la seva pròpia inflació atreuen la discussió i 

l'atac. L'acceptació aporta pau mitjançant la inclusió més que el rebuig o la 

denúncia, oferint així la seguretat necessària per al desenvolupament de la 

racionalitat i l'intel·lecte. 


