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VIURE EL PRESENT

Hi ha dos preceptes bàsics que tenen el seu origen en la filosofia 
oriental i que promou la teràpia Gestalt:49 

Viu ara, és a dir, preocupa’t del present més que del passat 
o del futur.

Viu aquí, relaciona’t més amb el que hi ha que no amb el 
que no hi ha.

Viure en l’ara i aquí ens permet estar més en contacte amb nosal-
tres i amb la realitat. 

El passat ja no es pot canviar i el futur encara no existeix; per tant, 
viure el present ens ajuda, d’una banda, a abandonar els fets passats 
que no ens deixen avançar i, d’una altra, a evitar les mil i una fantasies 
catastròfiques que inventem per al nostre futur. 

Un excés de preocupació pel passat, a més, pot causar depressió 
i un excés de futur, ansietat. Així, per no caure cap a un costat o cap 
a un altre, ens surt més a compte fer equilibris per la corda de l’ara i 
aquí. 

49 Vegeu el capítol 3 sobre la filosofia o teràpia Gestalt.
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Quin és l’avantatge principal de viure en el present? Vegem-ho, 
per exemple, en l’actitud de dos professionals autònoms davant la 
mateixa dificultat econòmica: 

Qui dels dos patirà més? És clar que de vegades cal fer previsions a 
llarg termini, però serveix d’alguna cosa patir dia rere dia? No sabem 
què pot passar demà ni la setmana que ve; tot pot canviar… 

Quan van mal dades, posar-se en actitud de present ajuda a soste-
nir millor la situació, i fins i tot a gaudir-la. 

Fer extensible aquesta màxima a tots els àmbits permet gaudir 
molt més de la vida. De fet, un dels significats del terme present ho diu 
tot: ‘Allò que ofereix en do a algú; regal’.

Els nostres pensaments, però, ens interrompen constantment i, so-
vint, no només no ens ajuden a viure el present, sinó que ens el boi-
cotegen. Per això, si volem practicar aquesta filosofia de vida, cal po-
sar-hi consciència en el nostre dia a dia per tal d’anar-la interioritzant. 

Observa’t i adona’t de la teva respiració. 
Fixa’t en la teva gestualitat. 
Fes atenció a la teva veu i a les expressions de la teva cara.
Centra’t en les teves emocions; què sents: alegria, tristesa, 

por, ràbia, calma?
Fixa’t en els teus pensaments, els que se’t fan més presents. 

AMB EL QUE TINC ARA 
NOMÉS COBREIXO 

DOS MESOS!  
QUÈ FARÉ DESPRÉS? 
I SI JA NO M’ENTRA 

CAP MÉS FEINA? 
NO EM PODRÉ PAGAR 

EL LLOGUER! 

ARA PER ARA TINC DOS 
MESOS COBERTS,  

DE MOMENT VAIG BÉ, 
VAIG TIRANT. PODEN  

PASSAR TANTES COSES 
EN TANTS DIES…
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El moment present ens permet viure en contacte amb nosaltres 
mateixos (fer-nos presents) i veure totes les nostres possibilitats, in-
closes tant les decisions més simples («quan prenc llet em fa mal 
l’estómac: no en prendré més») com les més complexes («en aquesta 
relació em trobo incòmoda i tensa: la deixo estar»).

No et preocupis tant pel passat o pel futur i ocupa’t del teu pre-
sent.
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