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UNA QÜESTIÓ UNIVERSAL
•

Quina és la epocalitat i la localitat de la mística?

•

Orient i Occident

•

Camí del misteri cap a l’absolut

DELS MISTERIS
• veritat oculta/ veritat revelada/
iniciació de l’adepte
• cultes idolàtrics
• secta d’adeptes

EL SALT MÍSTIC
• No hi ha diferència d’epocalitat i localitat en allò
que és místic
• Si, evidentment, en tota la resta

CONDICIONS MISTÈRIQUES
• posseir una veritat de fe no comprensible a
l’enteniment;
• iniciar-se;
• passar pels rituals (mystis, iniciat);
•

pujar els diferents graus de la iniciació fent rituals
de pas;

• tot es produeix en lloc tancat, conegut només pels
iniciats, que no es pot descriure;
• tot gira al voltant d’una deïtat masculina o
femenina;
• i finalment, la divinitat pateix una mort o
resurrecció que s’explica en un mite.

DIVINITAT DONADORA
• Perquè es produeixi el fet místic religiós,
no pas el profà, cal que s’hagi produït el
fenomen de la divinitat donadora
associada al tot absolut, i no pas un
procés d’idolatria localitzada en una deïtat
menor.
Plotí (204-270) el neoplatònic
• Ireneu de Lió (Àsia Proconsular, 130 Lugdunum, Gàl·lia, 200) , Climent
d’Alexandria (aprox. 150-215) i Orígenes
(183/186 ), crististes

LA NÓMINA MÍSTICA CRISTIANA
•

Gregori de Nisa (335-395), Dionís l’Aeropagita o
Pseudodionís (S.V e.a), Juan Clímac (579-649), Bernat de
Claraval (1090-1153) , Hug de San Víctor (1096-1141 i Ricard
de Sant Víctor (+ 1173), de París, el Mestre Eckhart
(1260-1327) - les tesis del qual van ser rebutjades pel papat, i
que és tingut com a místic més lúcid de la cristiandat-,
Catalina de Siena (1347-1380), Ignasi de Loyola (1491-1556),
Jakob Böheme (1575-1624), Teresa d’Àvila (1515-1581),
Juan de la Creu(1545-1591), Francesc de Sales (1567-1622)
Miguel de Molinos (1628 - 1696), Sor Juana Inés de la Cruz
( 1651 – 1695 , Mèxic ), i François Fenelon (1651-1715), i
molts més...

UNA POTENT CORRENT ARRENCA DE
GRÈCIA
• La tradició cristiana, la nostra
• La tradició de l’extrem orient
• La tradició xamànica
• L’entrada de l’extrem orient a Occident a partir del XIX
• L’aparició de la Ciència
• Ara bé, el coneixement intuïtiu en relació a l’Absolut és un saber
metafísic (parlar d’absolut és parlar de metafísica), o no ?

ETIMOLOGIA
•

Una arrel indoeuropea, “mu”, que donarà paraules com mut, mussitar o
mormolar, indica so fet amb els llavis tancats.

•

D'aquí ve l’arrel grega “mi” o “mio” , que primer indicava tancar els llavis,
i posteriorment tancar els ulls.

•

De “mio” ve “myein”, significant tancat o estar tancat. També voldrà dir
més endavant, secret, i posteriorment, misteri.

•

De “myein” ve “mystos”, iniciat, “mistes”, el que inicia, “mysterión”,
misteri religiós, i “mystikós”, allò relatiu al misteri, o també tancat, arcà o
misteriós.

• Quan algú tanca els llavis, no parla; si tanca
els ulls, no veu. Només pot sentir, escoltar.
• Algú que no parla no es comunica; algú que
no veu, està en la foscor, la nit, el no-res.
Només pot rebre de fora, sentir una veu, o
notar el tacte.
• Una cosa tancada o secreta és una cosa sense
accés, o de difícil accés o d’accés selectiu.

• el procés místic, tal com es va anar
formant a Grècia, com a misteri, i
posteriorment en el cristisme, com a unió
amb déu, és un lloc (lloc existencial)
incomunicable,
• que només s’hi arriba per una baixada
nocturna o absència de jo o estada en la
foscor mental o alienament mental,
• on cal entra-hi com a lloc secret, d’on
només en surts si es produeix una
iniciació o una il·luminació sentida,
• que finalment descobreix una veritat o
estat sentit de totalitat.

• Tancat, secret, misteri, allò ocult. Al
revés tenim obert, sabut, no ocult.
Per tant, hi ha un món tancat, i un
món obert. El món obert, el nostre
Real, només es pot entendre,
segons les religions mistèriques i les
que proposen un creador, accedint
al misteri i al secret.
•

Hi ha manera d’arribar a ell, i
aquesta manera és el procés
místic, i aquell qui la segueix,
és un místic.

• Tot plegat té una exigència: la
transcendència, més enllà
d’aquí.

BUDISME, TAO, ZEN
• Tesis de la Irrealitat, o
del No-Res.
• El místic cristià no
deixa d’estar instal·lat
en la Tesi Realista
• Un i altre volen fugir
de quelcom que els
supera: La Realitat
• Però de la realitat, o
sigui la metafísica, no
se’n pot sortir.

SOSPITA DE ERROR
•

l’estat místic no és continu. Tornem,
despertem, apareixem altre cop en
el Real. Transformats, sí, però essent
els mateixos. Alliberats, però amb
una nova càrrega, la del
coneixement místic.

•

En el Zen més radical, en canvi, no
hi ha mística, hi ha revelació: la
realitat és tota aquí i no hi ha res a
comprendre. No hi ha procés místic,
ni escala secreta ni res ocult. El
koan zen ensenya una sola cosa: el
saber és el no saber

QUIN ÉS EL CAMI MÍSTIC ?
•

El trascendent, o el metafísic ?

LA CIÈNCIA, QUÈ EN DIU?
•

Estat psíquic alterat.

•

Javier Álvarez demostra àmpliament com la mística de Juan
de la Creu respon a un quadre clàssic de depressió
endògena .Álvarez, Javier, Mística y depresión, Ed. Trotta, Madrid, 1997

•

W.James assegura que aquest és un fenomen universal,
en el sentit que és un fet natural, una potencialitat
present en l’ésser. Ell dedueix d’això el fet religiós.

•

- quan de cop se’t revela el sentit d’una paraula o fet no
entès.

•

-quan tens un dejàvú o un dejà vecú.

•

- per l’estimulació de substàncies psicodèliques o per
psicotoxicologia.

•

-per visions, siguin físiques, imaginàries o intel·lectuals.

•

-per locucions (veus)

NO HI ESTEM GENS D’ACORD:
LA MÍSTICA ÉS UN ESTAT DE
CONSCIÈNCIA
•

Richard Bucke, el 1901, parla de
consciència còsmica:

•

“En las experiencias místicas estaríamos
ante una cualidad de la consciencia que
nos permite intuir lo absoluto. Dicho de otro
modo: en la experiencia mística todas estas
formas de consciencia convergen hacia un
tipo de comprensión que conlleva siempre
algun género de significado metafísico.”

•

BUCKE, M. R., «De la conciencia individual a la conciencia cósmica», WHITE, J.
(ed.), La experiencia mística, Barcelona, Kairos, 19S0.

• Heus aquí la bifurcació: o és un
estat ampli, de banda ampla, de
consciència existencial, que inclou
la raó, i per tant és una qüestió
metafísica, i no mística, car no
suposa cap transcendent, o bé és
un estat alterat de consciència,
més enllà de la raó i més enllà de
l’existència (èxtasis, sortir d’un
mateix), que inclou la visió sentida
de Déu o del Tot. Els hindús en
diuen shanâdi, els budistes
dhyana, el sufís wjajd, els cristians
èxtasis.

LES TEORIES MÈDIQUES S’HAN SUCCEÏT DES DEL SEGLE XIX,
TRACTANT ALS MÍSTICS DE POSSEÏTS, HISTÈRICS, MELANCÒLICS,
DEPRESSIUS, CATALÈPTICS, O DE COMPORTAR-SE COM ELS DROGATS.
•

Karl Jaspers (1883-1969), però, en el seu ampli tractat, afirma:
«Las ricas descripciones de los éxtasis de los místicos no se
pueden clasificar todas en modo alguno psiquiátricamente»..
K.Jaspers, “Psicopatologia General”, 1913 (1947)

EL MÍSTIC NO ÉS BOIG, ESTÀ
DESENCAIXAT
• No, el místic no és boig, però la
seva mística neix d’un estat
desencaixat o mal encaixat amb
el Real, sigui per raons
psicofísiques, sigui per raons
purament consciencials, o d’estat
d’atenció personal, o d’una
particular estat de sensibilitat, o
de dues, o de les tres coses
alhora

• mística natural
• mística pagana
• mística religiosa
• mística oriental

EL SUFISME

QABBALÁ O KABALÁH

TAOISME, BUDISME I ZEN

• tot saber és
individual,
• l’Individu i el Tot és
una sola cosa,
• i aquesta sola cosa
que som tots plegats i
tot, no és
demostrable,
• tan li fa si és real o
irreal.

MÍSTICA CONSCIENCIAL
•

Si no hi ha Metafísica, car queda negada,
només hi ha Ètica. Però tant per una
cosa, comprendre que no puc
comprendre, com per l’altre, què he de
fer?, haig de poder assolir una
comprensió mística, d’unió consciencial
amb el tot, negant-me, negant l’ego

•

Cal, doncs, iniciar el camí des de la
ignorància inconscient cap a la
Consciència. La mística és només la
vivència i experiència de la nostra identitat
profunda, un vehicle necessari per assolir
l’autèntic coneixement, que és metafísic,
el buit o no res o irrealitat de tot.

•

. La mística és només el pas per a
la Il·luminació.

•

Un cop assolida aquesta,
l’il·luminat sempre està “despert”,
car sap que tota experiència és
impermanent i insubstancial
(anitya i anatta), sense essència ni
identitat fixe;

•

que tota experiència és
incondicionada (pratitya
sumutpada), buida (sunyata);

•

que només hi ha experiència i
interpretació.

•

Quan hom està “despert”, ja no
està místic, sinó conscient.

EL ZEN I EL “SATORI”
•

els xinesos troben la via ràpida, el “chan” , o
intuïció espontània. Es tracta d’un despertar, o
sigui tenir la il·luminació, en estat d’atenció al
moment present.

•

De l’escola Rinzai japonesa en sortirà el “koan”,
que és allò que provoca el “satori”, o despertar, el
“kensho”, o il·luminació.

•

la il·luminació transcendeix tota categoria de
pensament. No interessen abstraccions ni
conceptualitzacions. No hi ha credo ni dogma. Les
paraules mai expressaran la veritat última. No hi
ha manera, doncs, d’adoctrinament pel llenguatge
o per textos, sinó visió “intuïtiva”, un “apuntar
directament”.

LA PARADOXA, O IRREALITZACIÓ DE LA
REALITAT

- Mestre, què és la veritat?
- La vida de cada dia.
- Mestre, ajuda’m a trobar l’alliberament.
- Qui et té presoner?
- Ningú.
- Llavors, què cerques?

TOT ÉS L’ARA I AQUÍ, DÉU ÉS EL
REAL, L’ABSOLUT ÉS EL QUÈ HI HA.
origen, existència i final són el
mateix,
i aquesta unitat és igual a zero, o el
buit, o el no-res.
Com es pot demostrar que les
coses són, si no hi ha un no-són
per demostra-ho?
Tornem a Parménides, que va dir el
mateix: el que és, és, i el que no és,
no és.

L’ERROR MÍSTIC
Diccionario Espasa de Filosofia
(Madrid, 2003) “nística”:
“Corrientes religiosas, filosóficas y
literarias que defienden la posibilidad
de lograr una visión directa, extática y
no mediada de lo absoluto”,
• 1er error: seguir dins la Tesi
Realista
• 2n error: no donar-se conte en
absolut de què vol dir Absolut

L’ARGUMENT ONTOLÒGIC D’ ANSELM DE
CANTERBURY (1033 - 1109)
• Déu és l’objecte més gran
possible al pensament. Si
un objecte del pensament
no existeix, un que sigui
igual però existeixi, és
més gran. Per tant,
l’objecte de pensament
més gran, que és Déu, ha
d’existir. Altrament, si no
existís, hi hauria un
objecte de pensament
més gran que el de Déu.
Per tant, Déu existeix.

CORRECTE I FALS ALHORA
• Déu, en tant que Tot, existeix, car el Tot existeix.
El Tot, però és impensable.
• La única cosa que es pot dir és que som i estem en el
tot.
• Dir déu a un ens original i originador diferent del tot o
creador del tot, és una imaginació d’Anselm de
Canterbury, que volia demostrar racionalment
l’existència de déu.
• Però l ‘existència no sap res de demostracions
racionals, pur fruit de la Tesis Realista, o visió causal i
necessària en què viu la major part de la humanitat.

PROBLEMA: IMAGINAR RES OCULT, EL MISTERI
•

“L’únic misteri de les coses és que hi hagi
que pensi que hi ha cap misteri”- Alberto
Caeiro

•

Tot plegat resulta d’un problema de l’imaginar
basat en un sentit de la realitat no
autènticament metafísic, o dit altrament, de
no entendre-hi res en metafísica, com diu
Macedonio Fernández

•

El místic religiós pot explicar la seva
experiència, demostrar-la, transmetre-la? No

•

Tot ha estat fe, només fe i imaginar.

•

Joan de la Creu fatiga al lector amb les
seves retòriques i inútils explicacions.

HI HA ESTATS DE PERCEPCIÓ, I ES PODEN
CANVIAR
• L’estat religió místic n’és un. Una pura
imaginació icònica o una absurda
personificació teista.
• Però hi pot haver una crisi de fe.
• Hi pot haver un salt consciencial a l’adonarse del límit perceptual.
• Si es podés sortir de la terra, cap místic
hauria tornat.
• Tornen, perquè no n’han sortit.
• El mateix passa amb la droga.
• Déu és la seva droga.

LA PERCEPCIÓ DE L’ABSOLUT ÉS EL
MÁXIM ESTAT ASSOLIBLE.
• Però és un estat fugaç, sigui
natural, religiós, mistèric o
psicotròpic.
• L’únic estat místic permanent és
el consciencial.
• Però aquest és un estat de
consciència metafísica, i no
suposa res.

METAFÍSICA
“Mi respuesta definitivamente alcanzada al
Misterio es ésta:
El Mundo no es dado.
Tal es la palabra total de la Mística.
O lo que es lo mismo: Tal es el resultado único de
una total
Crítica del Conocimiento.”
Així comença Macedonio Fernández el seu
capítol de Metafísica, a la pàgina 199 del Volum
VII de les Obres Completes, Ed. Corregidor,
Buenos Aires, 2001 (1928)

LA MÍSTICA ÉS L’ESTAT DE SER DE L’ÉSSER
AMB EL TOT, HO SÀPIGA O NO, TANT ÉS.
• que som i estem místics, car estem en unió permanent amb
nosaltres i el tot alhora, sense possible separació i distinció.
• si recuperem la consciència de que som un ens místic ( és a dir,
en unitat permanent amb tot, sense possible fissura), llavors ja
no farem preguntes metafísiques ximpletes, i callarem, que és
tot el que podem fer en metafísica.

“Metafísica es el conocimiento pleno, sin sombra de misterio, del
Ser; cualquier residuo o reserva de misterio es ametafísico.”, “ En
el Ser (Mundo, etc.) no hay apariencias, todo es sustancia plena.” ,
“En el Ser no hay vacío a ocupar (tiempo y Espacio), ni
continuidades bajo el cambio (Yo, Materia). Nada se deja ocupar.
Nada representa ni se deja representar” , “La fórmula de la
Realidad és la Mística; ésta, la noción mística, es toda la verdad
del Ser”
“El ser, el mundo, el estado, la vida, el existir, lo sentido, todo cuanto es, tiene
la realidad de un sueño, es decir, la más intensa, limpia, genuïna realidad. Y por
consiguiente, no pudiendo haber sinó lo que sentimos, misterio no tiene este
mundo o ningún mundo, y ningún sentir, o ser, para nosotros. La plena
conocibilidad de todo és la única metafísica.”

“EL SER ÉS MÍSTICO, ES DECIR,
PLENO EN CADA UNO DE SUS
ESTADOS”
-Què és la veritat?
-La vida de cada dia.
L’estat de ser és místic- unió absoluta- amb el Real. La resta és
falsa mística i falsa metafísica.
Parmènides tenia raó: l’Ú i el plural passen alhora i són el mateix.
El Real i Nosaltres estem en estat Místic continu.
Qualsevol altre apreciació parla del que no sap, imagina.

QUÈ ENS APORTA ENTENDRE QUE LA REALITAT
ÉS MÍSTICA?
• El trencament definitiu amb un estat de percepció transcendent,
que ha durat més de dos mil·lenis
• L’entrada en un estat de percepció purament consciencial, més
enllà dels estats màgic, religiós o racional, que els inclou i els
desborda,
• a causa d’una justa percepció metafísica: el que és, i el que no
és, no és.
• En tornarem a parlar.

