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7. ANTAHKARANA: L'ANTAHKARANA I
EL MENTAL INTUIÏTIU
RESUM

DURADA: 55 minuts aprox.
DIRECTORA I AUTORA: Carme Monegal Mirambell (TÀLEM Escola
de Vida)
AGRAÏMENTS ESPECIALS: Irina Sànchez, Sònia Rué, Maite
Martorell i Esther Torrell
VEUS: Núria Cartañà, Josep Maria Tuset, Miguel González i Josep
Suñé
ALUMNE/A COL·LABORADOR/A ANTAHKARANA: Sílvia Batalla
Pérez de Tudela
En aquest 7è ANTAHKARANA, dedicat justament a la Ment Intuïtiva i al mateix Antahkarana, que
serveix de pont entre ella i l’Ànima..., li seguirem la pista a Simba al Rei Lleó, en una de les més
aconseguides pel·lícules Disney..., des del seu naixement en bressol reial -ja veurem com ho llegim
això-, fins que al seu torn es converteix en pare d’una bebè lleona que reiniciarà novament el Cicle
sense Fi, a què tant al·ludeix la història tota l’estona.
I Per què? Doncs perquè la temàtica del Rei Lleó reprodueix tan encertadament el procés de
Creixement Personal de l'Ésser Humà..., que avui ens atrevirem a aproximar-nos-hi en clau iniciàtica.
Us ve de gust que ens aturem avui a recuperar els 5 estadis iniciàtics de què parlen les literatures
especialitzades?
Seguríssim que a través d’aquests 5 nous estadis mítics, els uns hi veureu ben clarament descrit el
camí que fa l'Esperit des de l’Origen fins a la matèria per prendre autoconsciència i retornar
novament a la Font...; els altres hi veureu paral·lelismes evidents amb els relats artúrics, sempre
amb la missió d’aconseguir el Sant Grial, de fons...; i alguns altres, també, ja familiaritzats amb els
anteriors contes de Pinotxo i el Màgic d’Oz, endevinareu fàcilment les passes que fan herois i heroïnes
quan s’atreveixen a sortir de la seva zona de confort per servir el món, posant-se a prova fins al seu
últim alè...; Totes són, solament, aproximacions diferents a la mateixa realitat. Trieu la que més us
convingui.
I ara sí! Esteu preparats per recomençar? Ben atents, que ja hi Som!

LA 1a INICIACIÓ CORRESPON AL MOMENT DEL NAIXEMENT
La 1a Iniciació correspon al moment del Naixement. Ve a representar una mena de certificat
espiritual en Gestió del Cos Físic..., i implica el Cor, que és qui haurà d’exercitar-se a
abraçar l’adversitat que s’anuncia..., perquè mai no podrem guanyar cap batalla si no hem
après abans a estimar l’enemic. Vénen temps complexos..., els millors del món. Endavant
amb les emocions!
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LA 2a INICIACIÓ REPRESENTA UNA MENA DE CERTIFICAT ESPIRITUAL EN GESTIÓ DEL COS
EMOCIONAL
La 2a Iniciació representa una mena de certificat espiritual en Gestió del Cos Emocional...,
i implica el Plexe Solar. Ara toca Recordar i Reconèixer qui Sóc, a mesura que,
simbòlicament, travesso el vast desert de què parlen tantes tradicions..., que
definitivament posarà a prova totes les meves habilitats afectives per a l’hora d’abraçar
l’adversitat.
LA 3A INICIACIÓ REPRESENTA UNA MENA DE CERTIFICAT ESPIRITUAL EN GESTIÓ DE LA
MENT RACIONAL
La 3a Iniciació representa una mena de certificat espiritual en Gestió de la Ment Racional...,
i correspon al temps en què la personalitat o ego de l’ésser humà comença a estar ja força
coordinada. Diríem que comença a tenir el seu carruatge en prou bones condicions. A la 1a
Iniciació va aprendre a gestionar adequadament el seu cos físic; a la 2a Iniciació, el seu Cos
Emocional i ara toca el torn a la Ment Racional.
LA 4a INICIACIÓ REPRESENTA UNA MENA DE CERTIFICAT ESPIRITUAL EN COMPASSIÓ
La 4a Iniciació representa una mena de certificat espiritual en Compassió... Perquè després
d’haver patit i d’haver après física, emocional i mentalment..., per amor a la humanitat,
l’iniciat serà capaç de donar la pròpia vida si cal..., renunciant, a més, al propi ego, que ja
està del tot al Servei del Cel. L’Amor i el Servei absolutament desinteressats són el Gran
Llegat d’aquesta Etapa Sagrada.

LA 5a INICIACIÓ REPRESENTA EL FINAL DEL CICLE HUMÀ DE VIDA
La 5a Iniciació representa el final del Cicle Humà de Vida. l’Ésser Humà acaba el seu llarg
recorregut per la fase humana, per convertir-se en Mestre de Saviesa. El carruatge ja ha
complert la seva missió, ja no serà mai més necessari..., i es desintegra. No és la mort...,
sino la seva transmutació, el que fa d’aquesta etapa l’objectiu final de qualsevol aspirant a
conèixer els Secrets més ben guardats del Cel.
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