El camí a la plenitud
La Vidabona
La volta nacional, la
comunitària i la universal

Als retirs i caminades del Negre concebem la
plenitud com la realització personal i
col·lectiva a partir dels dons i vocació.

A la plenitud universal no s’hi arriba
només des del pla individual; cal
assolir l’alliberament i el compromís
en els plans comunitaris que també
som: com a poble, com a comunitat
de nacions (Humanitat) i com a
natura i univers.

A partir de la saviesa de diferents tradicions
del món recollides en el seu model global de
la realitat Globàlium, Xirinacs ens llega un
mapa del camí a la plenitud pouat de la
saviesa de les tradicions ancestrals.
A nivell geogràfic, Xirinacs simbolitza
aquesta plenitud en el santuari de Santa
Maria de Vidabona, actualment en runes,
proper al lloc que va escollir per la seva
mort-ofrena.
Un enfocament vivencial
Als retirs de meditació del Negre, així com a
les caminades de Vidabona, les meditacions
i les passejades són instruments per recórrer
aquest camí interior i intransferible de
cadascú.

Les quatre
estacions
Si a un ocell lligat a dotze fils
n’hi talles onze però n’hi queda
un de sol, l’ocell no vola.

tardor

Primera estació
El subjecte lliure
La tradició en diu ascètica: les
practiques personals i col·lectives per
transcendir i alliberar el subjecte dels
aferraments a les coses del món
material, les pors, les vanitats, les
dependències, l’egoisme,…
A la tardor interior, com a la natura,
s’acaba de recollir el darrer fruit de
l’estiu i ve el despullament, cauen les
fulles, ve la mort. Convida a la
neteja, a la depuració, a mudar la
pell morta.
Eines

La saviesa de les tradicions ho inclou en diades
com el dia dels morts (Tots Sants) dates
propícies pels rituals d’enterrar allò mort i que
ja no necessitem més (etapes passades,
cuirasses, relacions,...), recordar els ancestres...
els inipis (neteja, depuració, superació, record i
peticions als ancestres), els dejunis (neteja del
cos, ment i esperit, pràctica de desaferrament al
menjar), les abstinències d’addiccions, ritual
del foc, que crema la palla i purifica l’or; els
peregrinatges (els tradicionals a santuaris i els
nous com el Camí de Vidabona, El Camí dels
Països Catalans, el Camí de Sant Jaume, el
Camí Ignasià,…), els banys purificadors al
mar, rius, saunes...

no sóc més que una llanterna
de la porta del jardí
que creies tu la frontera.
És sols lo començament
lo que prenies per terme.
verdaguer

hivern

Segona estació
La consciència plena
En esdevenir subjectes lliures, aflora la
llibertat de deixar “morir” l’ego per deixar-se
atraure per la Font de Llum universal i
dissoldre-s’hi sense por. És el que
tradicionalment se’n diu mística.
És la mort a la identificació amb les coses
d’aquest món (dualitat) i naixença a l'altra
vida, el terreny de la no dualitat, on tot és
unitat plena de diversitat.
La consciència universal integra la infinita
riquesa i diversitat de saber-se tant persona
com comunitat de llar, de veïnat, de nació, la
humanitat, la natura i l’univers sencer, i
també les cèl·lules, els àtoms,...
Exemples
A Gandhi li deien Mahatma, ànima gran, perquè el poble
veia que ell encarnava l’ànima de la nació índia sencera.
Els ecologistes i les lluitadores i lluitadors per causes
socials, nacionals i internacionals són un exemple
contemporani d’encarnació de l’ànima de la seva nació, de
la Humanitat i de la natura.

Deixeu-les fer les obres. Deixeu
que us facin, mireu-les fer.
Que rodi lliure l’obra que fem de
l’obra que ens fa.
Perejaume

-Quin és el sentit de la vida? –li demanà la noia.
La dona sàvia li respongué: quina és la vocació
d’una pomera?
Després d’un silenci, la jove respongué: fer pomes?
-I doncs, quin fruiter ets tu, quin és el fruit que
l'univers gesta dins teu?

primavera

Tercera estació
La vocació i la
profecia
És des de la consciència de ser tant individu,
com comunitat humana, com natura, quan tot
individu i poble es pot obrir a donar el seu fruit
al món.
La consciència plena no la concebem com una
bombolla confinada a l’interior de cadascú. I
l’amor no es desentén d’aquest món, sinó que
pren partit amb servei i compromís a través de
la vocació i inquietuds de cadascú.
La vocació es manifesta en tot el que fem; pot
estar en qualsevol ofici, des de netejar carrers
fins a liderar una revolució; cobreix totes les
necessitats d’una societat.

Com descobrir la pròpia
vocació i dons?

La saviesa de les tradicions convida a escoltar i
observar què brolla de l’interior, a escoltar la
intuïció i els senyals de la vida, a guardar
espais de silenci, de pràctica diària d’higiene
física, mental i espiritual.
Mantenir l’antena interior neta i enfocada
permet percebre els senyals i no perdre’s en la
travessa.
Dur a terme la vocació de cada individu i de
cada nació de la Terra és l’acte més
revolucionari i el que ens porta a la següent
estació: la plenitud, la Vidabona.

Podem visualitzar el propi subjecte plenament
lliure i confiat, com el falcó que es llança al
buit del cingle sense por, sabedor que l’aire
invisible el sostindrà i que el vent el guiarà?

Com seria la societat i el món si cada persona i
cada poble brillessin duent a terme llur vocació?

estiu

Quarta estació
El fruit vital, la realització
Concebem la plenitud, la vidabona, com dur a terme la vocació
al lloc on siguem en cada moment de la
vida: “Fes-te del color de la terra on siguis”
No obtindrem la plenitud dels nostres drets i deures si ho intenta
qui no estigui disposat a donar la seva vida per aquest propòsit.
Qui diu “disposat a donar la vida” cal que vulgui dir també:
donar el propi temps, la pròpia salut, els propis diners, les
propietats, la reputació, la fama, la llibertat ...
Arribo als meus setanta-cinc anys i dono la meva vida sense que
ningú me la vulgui prendre, ben lliurement per certificar-me i
certificar-vos que, en tota la meva lluita anterior, tenia la voluntat
inequívoca de jugar-m’ho tot.
Ara és l’hora de la vostra lluita. Us caldrà a vosaltres la vostra
certificació final ? Jo en tenia necessitat.
El discurs resta inacabat. Silenci! Acció! A la festa! Al convit
permanent! Vosaltres ja acabareu la feina.
Fragments del llibre Dietari Final d’en Lluís M. Xirinacs,
en base al Llibre d’Amic e Amat de Ramon Llull.

La por a lliurar-se, a dissoldre’s en el gran Jo sóc, tal vegada
sigui signe que a l’ocell li resten encara fils per tallar.
Si la consciència plena (mística) és el foc, el compromís n’és el
fum. Si no hi ha fum, no hi ha foc. El foc no és el fum. Quan
parlem de la mística, o la seva expressió que seria la mítica, i de
la comunió i concòrdia entre persones, entre pobles, l’amor
fratern, etc., parlem del foc. A la que fem un pas en el mon,
aquest foc farà el seu fum, es manifestarà: “Per les seves obres
els coneixereu”.

La Vidabona

"Com tot regal, no cal buscar-la; ens hi du la pràctica diària per
alliberar el subjecte, escoltar el silenci a l'interior i els senyals de
la vida que ens parlen constantment. Després, només deixar-se
obrar des de la confiança plena..."
Sentir-se persones plenes és saber-se Univers, és estar “salvades”,
“il·luminades”, preses per l’esperit universal; cada cultura ve a
dir el mateix en diferents formes: La Plenitud, la Vidabona, la
Salvació (cristianisme), moksa o alliberament a base de vides de
fer el bé (hinduisme), fer el bé a tothom (budisme, Islam), tal
faràs, tal trobaràs; qui bé sembra, bé recull (saviesa popular),
etc.
Jugar fort amb les cartes que li toquin
a cadascú en cada moment de la vida
Lluís Maria Xirinacs

elnegre.cat

Podria ser aquest camí a la plenitud la base vivencial,
sense dogmes ni doctrines, de la nova espiritualitat
universal que cerca la humanitat?

GRUPS-LLAVOR DE VIDABONA: Hi ha un grup-llavor del camí a la plenitud obert a qui hi vulgui col·laborar, que recopila recursos de les diferents
tradicions i de nova creació sobre aquestes estacions del Camí a la plenitud, a fi de posar-los en pràctica i difondre'ls com a base d'un nou paradigma
d'espiritualitat.
El grup-llavor d'educació promou el taller de vocació i plenitud per a infants i adolescents a escoles, escoltes, esplais i colònies al Negre.
Si hi vols col·laborar, demana informació a El Negre o escriu-nos a fvidabona@elnegre.cat

