Anatomía del cambio
El cambio en 3D

“Ningú no es banya en el mateix riu dues vegades
perquè tot canvia al riu i al que s’hi banya”
Heràclit, filòsof presocràtic
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Anatomía
del cambio

Escolta la BSO que
acompanya aquesta lectura.

Anatomia del canvi
El canvi en 3D

Molt s’ha escrit i seguirem escrivint sobre el canvi. Quelcom inherent a la nostra espècie, en la
nostra essència. És l’únic que roman, vulguem o no: “panta rei” (tot flueix) deia Heràclit fa tan sols
2600 anys.
Som canvi, el respirem a les nostres cèl·lules i organisme, i ens envolta i fins tot, per moments,
amenaça. Llavors què és el que fa que ens costin tant els canvis? Estem preparades i preparats per
a la supervivència, però no per a l’acceptació del canvi.

1. Pensar el canvi

2. Sentir el canvi

En altres oportunitats ja hem reflexionat sobre les diferents fases del canvi. Avui, si em permets,
m’agradaria agafar-me la llicència de disseccionar 3 dimensions de la seva anatomia que, al seu
torn, podem relacionar amb 3 temps diferents de la nostra vivència del canvi.
Perquè som un engranatge de 3 eixos. Paul McLean, de la Universitat de Califòrnia, parla de 3
sistemes cerebrals: el racional, l’emocional i el reptilià. Ment, emoció i cos operant a l’uníson,
independentment o interdependent, en funció de quant els atenem, escoltem, permetem un
espai i interconnectem. Un mecanisme complex que quan encaixem ens permet fer meravelles i
transformar-nos.

3. Viure el canvi

Per això em sembla que val la pena aturar-nos un moment per apropar-nos a cadascuna de les
seves dimensions, comprendre com conversen amb el canvi, i puguis decidir com vols avançar en
elles. Per tot plegat t’hem preparat un recorregut interactiu i vivencial, que desitjo que sigui amè,
útil i significatiu.
Perquè el canvi ens sobrevé, ens espera a cada cantonada. No podem triar quan o com apareix
a la nostra vida, però sí com ho vivim. En funció d’això, de com ens adaptem, l’integrem i fins
i tot juguem, podem deixar de ser víctimes arrasades/arrossegades per ser agents de canvi en
permanent transformació. Perquè o ho vivim en 3D o no ens transformem...

“Quan ja no som capaces y capaços de canviar una situació,
ens enfrontem al repte de canviar-nos a nosaltres”
Viktor Frankl, neuròleg i psiquiatre
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La ment
Sento que vull, però no puc. Mai trobo el moment. Què passarà? Com ho faré? I si no surt bé? M’envaeix una marea d’interrogants que exigeixen
resposta, i jo aquí en el silenci del bloqueig. Un fil de tensió em travessa. Tinc el cervell a punt d’esclatar. La mandíbula que no pot estrènyer més. El
pit encongit. L’estómac tancat. Els malucs immòbils. Els peus gelats. De tant analitzar coordenades, variables i casuístiques em paralitzo. Espirals que
m’esgoten. I allà, a la llunyania, cada dia més lluny per molt que intenti acostar-me, el canvi que anhelo.

Aquella música reiterativa

Reiniciem

Et sona aquesta banda sonora? Apareix de forma recurrent a la teva playlist? Què és
el que fa que, encara que no la suportes, la segueixis escoltant? Saps que vols canviar
de cançó i aquí segueixes...

A mi m’ajuda respirar un moment, insuflar oxigen al cervell mentre em pregunto:

Vols sortir del bucle? Jo també. Com ho fem?
Són moments d’agitació i confusió. La maquinària mental d’hipotètics escenaris
futurs va a tota pastilla a la recerca de l’algoritme perfecte que descodifiqui el molí
de vent i transformi el castell de cartes de laberints i carrerons sense sortida en un
camí marcat, accessible, clar i ple de senyals i prediccions amb final feliç. Esperant
la resposta perfecta, el moment adequat, la versió que no soc, però algun dia arribaré a ser. Aquell ‘i si...’ condicional que potser seria la meva porta d’entrada a tantes
coses, mentre (des)espero assegut/da a que s’obri sola davant meu per art de màgia.
Els enigmes se succeeixen sense solució, cobrint tot d’un ‘horror vacui’ (por al buit)
inoperant.

Qui opera? Qui exigeix? Per què tanta velocitat? Per a què? Necessito ja aquestes
respostes? És possible realment respondre ara? Només em passa a mi? Arribo més
ràpid, més lluny, si m’insulto més? Quant soroll ja he acumulat sense ni haver-ho provat encara? Soc qui crec que soc o és una inèrcia conformista més de blablabla
(in)còmode que em confina als marges creatius d’expressar alguna cosa diferent?
Em descobreixo a mi en l’origen. Amb el control del meu dispositiu i també de la seva
música. Del respondre imperatiu al preguntar(me) exploratiu hi ha un univers. Amb la
pregunta i la possibilitat s’obren nous espais en els quals les paraules alliberen pesos
i pòsits autolimitants, per expandir-se en nous oceans on nedar i descobrir(me).

Quan de sobte m’adono (eureka!), que potser el millor és reiniciar i tornar a la casella
de sortida.
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Més enllà de les gàbies
I en aquest aire, emergeix un nou tempo, i el permís tan necessari per al dubte. El
que m’abraça de la mateixa manera quan estic o no preparat/da per prendre una
decisió. El que m’acompanya a comprendre i escoltar el meu moment. Moltes
vegades la millor decisió és no decidir. Per obrir-me així, sense interferències, a
l’experiència de l’instant present.

Perquè som més grans que les nostres paraules. Ens expliquen, com a mapes
mentals contenidors del que coneixem, per tal de sostenir-nos en la indefinició
que ens aterra. Però igual que vam créixer en paraules, podem seguir aprenentnos i expandint-nos en nous mots tamisats de silenci que ens obrin mars de
possibilitat per navegar en el canvi.

Un dubte compromès, respectuós i apreciatiu cap al qui soc i vull continuar sent
en el fer, en l’estar, en el sentir. El que em projecta cap a aquest canvi. Com la
fruita madura caient d’un arbre, el canvi arriba per decantació. Quan ja no puc
donar-li l’esquena.

Som més grans que les nostres pors. Això ens proposem: inventar un nou
idioma i compondre noves melodies on càpiguen les nostres emocions, per
conviure amb les nostres pors.
Canviem i posem la propera cançó?

Tu esculls*...
Possibilitat 1

Possibilitat 2

Possibilitat 3

Possibilitat 4

Possibilitat 5

Prefereixo quedar-me amb
aquesta música encara que
em molesti... Més val mal
conegut...

Encara no ha arribat el
meu moment. Abans
d’avançar necessito agafarme un espai per callar tot
aquest soroll.

D’acord, he aconseguit tenir
més calma i silenci, però...

Vull deixar d’escoltar la
mateixa serenata i canviar
d’una vegada.

Estic a punt per
passar al següent nivell.

Ja vindran temps millors!

Segueixo tenint
molts dubtes!

Som-hi, vull sentir el canvi!

SOS!

* Propostes totes vàlides i complementàries, adaptades al teu moment, motivació i autenticitat.
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2. Sentir el cambio
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Ecos de l’emoció
Un tsunami atropellant-me. Des de la laringe fins al baix ventre. Un còctel desconegut per pair que em deixa sense parla. Massa informació per
assimilar. Tot nou, desconegut. Moltes tonalitats sonen a l mateix temps, removent-me. Per on començo? Un abisme s’obre. I jo en contracció. Amb
la necessitat de protegir-me, prenc distància. Tanco files i comportes al meu sentir. El tapo, em distrec, l’espanto, me’n vaig. I allà, a la llunyania, el
canvi que vull.

Cuirasses
Hola? Hi ha algú aquí dins? De tant encotillar-te a l’armadura de l’ego i les seves
expectatives exigents fins i tot t’has oblidat que alguna cosa es mou. Sona un eco
ressonant d’inquietud i tremolor. La que està per venir i segueixes sense sentir-te a
punt. Una fortalesa inexpugnable t’impedeix abordar res. Desconnectat/da de tu, del
teu cabal emocional, i també de la possibilitat de canvi.
Qui ha dit que sigui un camí sense retorn? Vols tornar i endollar-te a aquesta corrent
interna subjacent més enllà de les nostres alternances? Tornem?

Descordant el cinturó
Torno a mi quan ho faig des d’un altre lloc. Quan m’aturo, em miro, m’escolto i em
faig preguntes que em permeten esquerdar el blindatge: On neix el mur i la cuirassa
que m’allunya de mi? En la por o en la por a la por, i a no poder sostenir-la? Puc obrir
una nova porta i afrontar un repte sense sentir por?

Si no tinc por puc dir-ne repte? Llavors què estic esperant? Quina funció pot tenir la
por si li dono un espai?
L’amígdala és l’eix emocional del meu cervell que m’alerta i protegeix per no ser
kamikaze i fer-me mal. La por en el fons em dona i obre pistes. M’avisa de nous
territoris desconeguts que necessito atendre per transcendir-los. És el moment de
baixar revolucions per abraçar molt a poc a poc i amb afecte: Què em passa? Què
necessito?
Serà un problema i seguirà ocupant molt espai si segueixo problematitzant-ho. Què
passa quan em permeto fer el camí amb por? Si ho aparco per una estona entren
altres elements en joc: Què més tinc a més de por? I si també dono un espai als meus
recursos i a la meva il·lusió? Quant mesuren els meus somnis o les meves ganes de
viure millor?
Què et sembla? Afluixem una mica i respirem de nou? Deixem anar llast...
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Respirant per sentir
No som les nostres emocions, passen a través de nosaltres. Respirant-les, alliberant-les, puc observar-les, escoltar-les, desidentificar-me, comprendre el seu
missatge i canalitzar a foc lent, sense pressa, amb el meu tempo, des de la meva
circumstància i moment. No em dominen si les atenc.
Quan me les nego i em tanco al cau de l’ego, em condemno a l’exili de mi, a el
patiment d’una visió/versió limitada sense argila emocional per poder conversar i
modelar el canvi a la meva mida.
Quan obro la porta del meu refugi, dono un espai a les meves emocions i, al mateix temps, em regalo el permís per ser amb elles. Els dic sí però també em dic sí
a mi: a confiar, a sostenir, a elaborar i a processar.

Torna l’energia, m’empodero, la meva ànima s’encén i es transforma amb elles, al
seu compàs i al meu ritme.
En aquesta respiració, en aquesta llibertat de sentir, on em permeto el fang, els
plecs, la paleta de colors del dolor, de la connexió i de la il·lusió per poder transitar
el camí. Un recorregut imperfecte que avanço lentament, però sense pausa, amb
dubtes i incerteses, però també des de la vitalitat d’apostar, intuir, explorar des
de la veritat de la meva essència. Reprenc el lideratge per deixar de sobreviure,
subjugat/da per la necessitat de ser i encaixar, per començar a viure.
No sabem a on ens portarà, però almenys sí sabem que estem presents, que és de
veritat, que ens prenem seriosament i que és la nostra benzina la que ens alimenta. Seguim?

Tú esculls*...
Possibilitat 1

Possibilitat 2

Possibilitat 3

Possibilitat 4

Possibilitat 5

Necessito una estoneta
més per atendre la meva
por i entendre per què em
paralitza.

No ens han ensenyat a
gestionar les emocions,
vull saber més sobre elles.

No estic acostumat/da
a permetre’m ser o a
mostrar-me vulnerable.

Vull donar un passet més i
empoderar-me a través de
les meves emocions.

Ja estic llest/a i tinc
curiositat per passar a
l’acció. Let’s go!
¡Vull viure el canvi!

* Propostes totes vàlides i complementàries, adaptades al teu moment, motivació i autenticitat.
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3. Vivir el cambio
“Sal y haz algo.
“Surt
i fes
alguna cosa.
No
es tu
habitación
la que es una prisión,
No és
teva habitació la que és una presó,
eres
tú la
mism@.”
ets tu mateix/a”
Silvia Plath, poeta
Silvia Plath, poeta
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Sentir el cos
Sé que s’acosta. Se m’acaben les excuses. He de posar-me les piles ja. Sé que un pas em portarà a un altre i llavors tot serà més simple perquè ja
estaré en moviment. No obstant això, aquí estic, bloquejat/da. No trobo mai el moment. Em falta aire. No m’arriba l’oxigen dels pulmons. Sento les
meves palpitacions. El meu cos està tens. Sento el vertigen en una rigidesa que em paralitza. De fons, també, les meves ganes de sortir de la roda de
hàmster i posar-me a caminar. Perquè aquí, cada vegada més a prop, hi ha el canvi que camino.

Aquell pas que trenca una inèrcia

Jugant per viure

Et mantens en alerta. Sonen les alarmes. Persegueixes posar-te en moviment
mentre, al mateix temps, et fa por donar el primer pas. I en aquesta incòmoda
paradoxa en la que vius, el retardes amb excuses. O, per contra, no pares de
moure’t en cercles immòbils concèntrics i coneguts que t’esgoten, com bicicletes estàtiques perfectament justificades al teu seient de deure aparentment
complert. I què passa amb el que tu vols?

I si ho visc com un joc? Què hi tinc a perdre realment? Quan confio, m’atreveixo i aposto per
mi, per fer aquest pas. Quan decideixo, tenint-me present, què és el pitjor que pot passar?
Encara que m’equivoqui ja és un èxit perquè trobo una sortida (“exit”) al meu bucle mental i
deixo de donar voltes a les decisions per viure-les.

Et fa por donar el pas no només perquè no saps on et portarà, sinó perquè
amb ell s’albira una trajectòria insòlita, diferent dels teus traçats rutinaris. I
saps de l’esforç que significa desafiar a les teves inèrcies més habituals, perquè en elles et reconeixes. Has teixit en elles la teva quotidianitat, el teu lloc,
el teu relat. Sents com si renunciessis a tot això. Trajectes, receptes repetides,
hàbits que et conformen i conforten però que potser ja no et serveixen. Donar
un primer pas implica diferenciar-te, trencar el mirall, desidentificar-te, dir jo
soc més que això. I també, acceptar que no sé el que soc.
Respirem ... I seguim? Que ara ve el millor!

Ja no només observo el tauler. He començat a jugar. Estic a la partida. I quan jugo, no hi ha
decisions bones o dolentes, les faig bones si miro més enllà d’elles, per aprendre(‘m) d’elles,
millorar i seguir jugant. I jugo millor quan més em concentro en cada jugada, en cada moviment de la partida. Guanyar o perdre és anecdòtic, perquè ja no em qüestiono jugar un cop
estic en sintonia. (Em) gaudeixo de l’estar jugant.
Quan (ens) juguem s’integren els tres eixos. Així com un pas porta a un segon, un petit canvi
desencadena d’altres. Connectant el cos ens activem i en el moviment trenquem el motlle i
l’armadura. És en l’acció, on el canvi deixa de ser un territori inhòspit de ruminació hostil per
presentar-se com a regal en forma d’aprenentatge/s incorporat/s. On aquest “i si ...” remot
s’ha encarnat en una petjada real. Una palanca, triada o no, que pot possibilitar, amb la seva
digestió, una transformació més profunda.
Acceptant els propis límits, trencant barreres, flexibilitzant fronteres, recreant paradigmes,
despertem noves mirades que van actualitzant noves versions de qui som. Visions que obren
finestres a un viure més conscient, present, coherent, creatiu, propositiu, autèntic i interconnectat.
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De l’altre costat
Ara que ets aquí, de l’altre costat del camí, que has passat del pensar al sentir i
a viure el canvi, segurament és el moment de gravar-te a foc el valor de tot el
que has après per encarar el proper desafiament. Vas haver de respirar per sortir
dels laberints de la teva ment, per integrar els remolins emocionals, per caminar i
descobrir les seves circumval·lacions i dreceres.
Ara saps que és fals que el recorregut és recte, ni que tampoc pot ser predictible o
prescrit per res ni ningú. Que no és només un tòpic que cada instant està carregat
de noves variables per desxifrar enfora i endins. I que tens tot el dret a encallar-te i
no saber desentranyar els seus enigmes.

És més, quan et permets no saber és quan precisament comences a poder. Que les
receptes, les rutes i les respostes úniques són ficcions/friccions i els guions impecables només tenen la seva raó de ser com a punt de partida condemnat al fracàs i a la
improvisació.
Ara, que has arribat, t’adones que el canvi no és cap meta, ni cap lloc. Com aquesta
bicicleta que tant perseguies i després d’un moment de satisfacció integraves al
traster de la teva quotidianitat. El canvi té la seva funció d’estímul per a l’aprenentatge, per després diluir-se i integrar les seves 3 dimensions (mental, emocional i
corporal) en el nostre caminar. Som camí.

Tú esculls*...
Possibilitat 1

Possibilitat 2

Possibilitat 3

Possibilitat 4

Possibilitat 5

Tot comença amb un
primer pas, vull trencar
inèrcies que no em
porten enlloc…

El meu moment ha
arribat i, malgrat no
sé com i tenir por, em
preparo per arrancar.

Falta molt per arribar?
Ja m’he posat en marxa,
però això va per llarg, no?

Somric al mirar enrere i
celebro que la utopia ara ja
és realitat.

M’anirà bé rellegir-me
alguna altra vegada
l’Anatomia del Canvi,
perquè el proper canvi ja
m’està esperant...

I pensar que tot va
començar amb respirar ...

* Propostes totes vàlides i complementàries, adaptades al teu moment, motivació i autenticitat.
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Todo pasa y todo queda
Pero lo nuestro es pasar
Pasar haciendo caminos
Caminos sobre la mar
Nunca perseguí la gloria
Ni dejar en la memoria
De los hombres mi canción
Yo amo los mundos sutiles
Ingrávidos y gentiles
Como pompas de jabón
Me gusta verlos pintarse
De sol y grana, volar
Bajo el cielo azul, temblar
Súbitamente y quebrarse
Nunca perseguí la gloria
Caminante, son tus huellas
El camino y nada más
Caminante, no hay camino
Se hace camino al andar
Al andar se hace camino
Y al volver la vista atrás
Se ve la senda que nunca
Se ha de volver a pisar
Caminante no hay camino
Sino estelas en la mar (…)
Antonio Machado, poeta
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