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REGLES	EUDEMONOLÒGIQUES	d’Arthur	SCHOPENHAUER	

	

Procedents	del	curs	“Eudaimonologia”,	Sessió	16-XI-2006	

Sessió	nº	15	(21,	ll,	2018)	

J.JUBERT	GRUART	

• REGLA	NÚMERO	1:	“Et	in	Arcadia	ego”.	Gaudeixi	dels	bons	moments.	No	visqui	en	
un	altre	“lloc”.	Si	no	estic	bé	aquí,	me’n	vaig	a	un	altre	lloc.	“¿Què	hi	fas	tu,	encara,	
aquí?”.	No	cerqui	el	plaer;	eviti	el	dolor.	Visqui	en	gerundi,	des	del	present.	

• R.n.	2.	Eviti	l’enveja.	No	la	provoqui.	

• R.n.3.	No	vulgui	ampliar	la	línia	de	la	seva	vida	en	una	superfície.	Sàpiga	el	que	vol	
i	el	que	pot	fer	(en	el	trajecte	de	la	seva	vida).	S’avaluï	d’acord	amb	el	que	realment	
és.	Conegui	el	seu	“sostre”.	No	vulgui	ser	(aparentar)	el	que	no	és.	Treballi/formi	el	
seu	 caràcter	 adquirit.	 No	 intenti	 adaptar-se,	 no	 podrà:	 canviï	 de	 lloc	
(poble/feina/parella/fills/amics/sabates/barri/cos/caràcter/partit/polític/religió/es
tat/dedicació/...).	Cerqui	on	hi	està	bé	i	s’hi	quedi.	Abans	de	canviar	de	caràcter	en	
triï	un	meticulosament	escollit	 i	provat.	No	vulgui	 fer	canviar	a	ningú	de	caràcter	
(no	 es	 pot).	 En	 conseqüència:	 vostè	 potser	 tampoc	 podrà	 canviar,	 si	 no	 canvia.	
Triï/construeixi	“màximes”	i	les	segueixi	(sobreposant-se	al	seu	estat	d’ànim).	Eviti	
estar	descontent	amb	“si-mateix/a”.	

• R.n.	4.	Tingui	poques	aspiracions.	

• R.n.	5.	 Jo	no	escullo	 les	circumstàncies.	 Jo	soc	 jo	en	 les	meves	circumstàncies.	 Jo	
escullo	 “en”.	 Deixi	 el	 “pre”	 i	 passi	 directament	 a	 l’ocupar-se.	 No	 es	 deixi	 ocupar	
(cercant	causes	externes).	

• R.n.6.	Suporti	el	patiment	inevitable	(p.e.	un	dol	o	pèrdua,	un	defecte	de	fàbrica,..).	

• R.n.7.	Esculli	assumint	les	conseqüències	(de	la	seva	elecció).	

• R.n.8.	Limiti’s	(posis	límits,	per	sota	del	seu	límit).	

• R.n.9.	Sigui	prudent	(no	aspiri	al	plaer,	sinó	a	l’absència	de	patiment)	(o	com	evitar	
el	SIDA	i	els	amargaments	i	embargaments).	

• R.n.10.	Pensa	(abans	d’actuar/dir).	“Sea	uno	primero	señor	de	sí”	(Gracián).	

• R.n.	11.	No	es	flagel·li.	
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• R.n.	12.	No	es	faci	notar.	No	faci	confidències	(M.F.).	Escolti	el	seu	Eudaimon.	

• R.n.	13.	De	massa	res.	Estigui/sigui	alegre	(sobretot	en	la	intimitat	i	en	la	soledat).	

• R.n.	 14.	 	 Viu	 entre	 el	 present	 i	 el	 futur	 (en	 gerundi	 i	 “ad	 interim”)	 i	 no	 tinguis	
passat.	 No	 siguis	 ni	 dels	 imprudents	 (els	 de	 “Carpe	 Diem”)	 ni	 dels	 preocupats	 i	
espantats.	Ignora	els	mals	possibles	(càncer,	accident,	demència...).	Els	mals	segurs	
(p.e.	la	pròpia	mort)	no	són	per	ara.	

• R.n.	15.	Un	mal	present	és	sols	una	mostra	del	que	podrà	venir.	

• R.n.	16.	Acontenta’t	amb	un	present	indolor	(o	suportable)	i	tranquil.	

• R.n.	17.	Què	prefereix	¿viure	“bé”	(intorn)	o	viure	“bellament”	(entorn)?	Sacrifica	
plaers,	 si	 evites	 dolors.	 Desintoxiquis	 del	 que	 va	 inhalar	 a	 la	 seva	 infància.	 (No	
intoxiqui	 els	 seus	 fills,	 parella,	 amics,...).	 Mesuri	 la	 seva	 vida	 per	 l’absència	 de	
dolors.	

• R.n.	18.	Eviti	els	desenganys	(decepcions).	Freni	la	fantasia.	

• R.n.	 19.	 No	 es	 deixi	 ocupar	 pel	 passat	 o	 la	 por	 al	 futur	 (a	 tots	 dos	 els	 pensem	
diferents	del	que	han	estat	o	seran).	“Només	el	present	és	l’escenari	de	la	felicitat	
possible”.	

• R.n.	20.	No	ensenyi	el	 “cul”.	No	mostri	 ira	o	odi.	No	discuteixi	 (“canviï	de	 tema”,	
Kant).	Quan	sospiti	que	algú	menteix,	 fingeixi	credulitat	exagerada.	“El	que	el	 teu	
enemic	no	ha	de	saber	no	ho	diguis	al	 teu	amic”.	Si	no	queda	més	remei	que	 fer	
pública	 una	 convicció,	 l’anunciï	 fredament	 i	 sense	 passió.	 Si	 ha	 de	 parlar,	 abans	
llegeixi	 “Dialèctica	 erística”	 (no	 es	 discuteix	 per	 defensar	 “la	 veritat”,	 sinó	 per	
derrotar	el	contrari).	

• R.n.	21.	Organitzi	la	seva	vida	de	forma	fragmentaria	(“Ara	toca.	Això...”).	Practiqui	
petites	autocoaccions,	(per	mitjà	de	“màximes”).	La	coacció	interna	ens	permetrà	
no	sotmetre’ns	a	la	coacció	externa.	

• R.n.	22.	Arribi	a	 les	seves	pròpies	conclusions	(generades	per	 l’Adult	Technos	i	no	
deixí	que	el	Phatos	de	l’Adult,	ni	el	Pare	ni	el	Nen,	hi	participin;	allà	vostè	amb	el	
seu	Ethos).	No	ingereixi	“merda	cagada”	o	“mongetes	calentes	vomitades”.	Vagi	a	
l’hort	(o,	si	no	en	té,	a	la	plaça)	i	cuini	(és	a	dir:	eviti	els	Restaurant	i	les	Universitat).	

• R.n.	23.	Practiqui	l’Art	de	corregir	el	desencerts	(i	que	l’atzar	ens	ofereixi	el	donat,	
el	posat	i	el	trobat).	Canviï	de	pla	d’actuació	quan	les	circumstàncies	canvien	o	ens	
són	adverses.	Eviti	ser	“infortunat”.	

• R.n.	24.	Procuri	arribar	a	la	segona	meitat	de	la	seva	vida.	
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• R.n.	25.	Valori	el	que	té,	des	del	punt	de	vista	d’haver-ho	perdut.	Si	ho	estima,	ho	
cuidi.	

• R.n.	26.	Que	no	el	torturi	l’esperança	(de	coses	inútils,	impossibles	o	improbables).	

• R.n.	27.	No	es	consoli	amb	el	“mal	de	molts,...”	quan	li	toqui.		

• R.n	 28.	 Cuidi’s	 de	 procurar-se	 una	 vellesa	 còmoda	 i	 segura	 (apuntalada	 sobre	 la	
punta	de	la	piràmide,	invertida	–evidentment-).	

• R.n.	29.	Llegeixi	EPICUR	(i	memoritzi	algunes	de	les	seves	Màximes	capitals).	

• R.n.	30.	“Si	no	truques,	no	et	trucaran”.	Mesura’t	amb	l’obstacle	inevitable,	gaudint	
en	la	dificultat.	No	juguis	al	Bilboquet.	

• R.n.	31.	Ens	pensem	que	les	coses	són	tal	com	les	pensem.	Ergo:	Pensi	bé	(p.e.:	no	
pensi	ni	digui	“estan	passant	coses	rares”	o	“mira	que	m’han	fet”).	No	dir:	“No	ho	
entenc”.	(Plantegis	i	responguis:	¿què	hi	tinc	a	veure	jo	amb	el	que	està	passant	o	
el	que	penso	que	em	fan?).	

• R.n.	32.	El	bon	humor	és	el	prerequisit	de	la	salut;	l’amargura	ho	és	de	la	malaltia.	
No	pregunti	“¿Com	estàs?”	(és	tant	inapropiat	com	preguntar	“¿Ets	feliç?”	o	“¿Ets	
un	fill	de	la	viuda?”).	

• R.n.	 33.	 Tingui	 el	 cervell	 ben	 ordenat	 (eviti	 les	 pertorbacions	 causades	 per	 les	
emocions	reactives	en	el	sistema	del	seu	pensament).	

• R.n.	34.	No	controlem	els	esdeveniments	(entorn),	però	si	les	decisions	(intorn)	(a	
condició	que	no	siguin	inconScients.	

• R.n.	35:	No	es	comprometi	“per	sempre”.	No	es	casi,	no	faci	vots	perpetus.	

• R.n.	36.	No	compri	ni	vengui	felicitat.	No	desitgi	ser	feliç.	No	vulgui	fer	feliç	a	ningú.	
Visqui	“en	piràmide	invertida”.	

• R.n.	37.	Practiqui	el	“substine”	 i	 l’	 “abstine”.	“El	 futur	manlleva	del	present”	o	“el	
futur	és	ara”	i	“per	tal	d’accedir	cal	haver-hi	participat	abans”.	

• R.n.	38.	Cuidi’s	de	ser,	no	d’aparentar	(o	“vigili	que	la	màscara	no	se	li	enganxi	a	la	
cara”,	 Álvaro	 Campos/Pessoa).	 Preguntis:	 “¿Com	 estic?”	 (o,	 millor:	 “Com	 em	
sento?”)	 (i	es	 respongui,	 sense	“mala	 fe”).	Cuidi’s	de	 sentir-se	bé.	Si	no	 s’agrada,	
canviïs.	Memoritzi	CHAMFORT:	“Le	bonheur	n’est	pas	chose	aisée:	il	est	difficile	de	
le	trouver	en	soi-même,	et	impossible	de	le	trouver	ailleurs”.	Acostumis	a	fer	servir	
diccionaris.	
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• R.n.	39.	Sigui	fatalista.	“Allò	que	esdevé	no	sé	si	convé,	però		és	necessari	(ja	que	ha	
passat).	Les	grans	“hòsties”	ens	salven.	

• R.n.	40.	Sigui	pessimista	(serà	feliç	en	veure	que	no	es	compleix).	L’esperança	és	el	
primer	que	s’ha	de	perdre.	L’esperança	és	la	mare	de	la	decepció.	

• R.n.	41.	Continuï	essent	fatalista.	

• R.n.	42.	No	programi	a	llarg	termini.	Res	és	“per	sempre”.	Tot	canvia,	tard	o	d’hora.	
Recordi:	 “O	 les	 coses	 arriben	 massa	 tard	 o	 nosaltres	 arribem	 massa	 tard	 a	 les	
coses”.	Procuri	ésser-hi	en	el	moment	oportú	i	encertat	o	necessari	(M.F.).	No	sigui	
confiat.	No	 tingui	 socis.	 “Tot	 va	 bé	 si	 acaba	bé”.	 ¿Per	 què	 fer	malbé	 allò	 que	ha	
estat	(és)	valuós	(άχιως	)?	

• R.n.	 43,	 44	 i	 48.	 Estimi	 i	 conreï	 la	 solitud.	 Si	 no	 resisteix	 estar	 sol,	 és	 que	 no	 es	
resisteix	 a	 si	mateix.	 Procuri’s	oci	 per	poder	 gaudir	d’un	mateix.	No	depengui	de	
ningú.	Posi	el	seu	centre	de	gravetat	dins	seu	(no	fora,	en	l’opinió	dels	altres).	¿És	
vostè	molt	sociable?:	deu	ser	un	“pobre	d’esperit”.	Gaudeixi	de	vostè	mateix/a.	

• R.n.	45.	Tingui	εύκλια/sigui	Eυκολoς:	no	gesticuli	en	 l’adversitat,	exultis	quan	surt	
bé	(M.F.).	Eviti	la	δυσκολια.	I	la	seva	conseqüència:	el	tedium	vitae.	

• R.n.46:	Si	no	se’n	surt	(de	res),“practiqui	la	filosofia”	o,	millor,	la	“metafísica”.	

• R.n.	 47:	 La	 felicitat	 (que	 es	 té)	 té	 el	 nom	 de	 l’amic/amiga	 (“pocs,	 provisionals	 i	
perillosos”	o	“el	miracle”),	“ESSENT	EL	POSEIDOR	PROPIETAT	DE	L’ALTRE”.	“Amour	
véritable/	Amité	durable/	Et	 tout	 le	 reste	au	diable”:	 llibre	d’hostes	del	castell	de	
Moritzburg,	Sajonia).	(v.R.n.	38,	a	propòsit	de	Chamfort).	

• R.n.	 49.	 “Da	 capo”	 (Nietzsche).	 ¿Prefereixes	 ser	 a	 no	 ser,	 i	 amb	duració	 infinita?	
Doncs:	o	ets	un	masoquista	o	ets	feliç	(almenys	en	un	51%).	

• R.n.	50:	Regla	eudemonològica	bàsica	o	“totes	les	regles	es	redueixen	a	una”:	Tot	
depèn	del	que	ets	o	 “un	neci	a	Venècia	 continua	essent	un	neci”.	 La	 realitat	 i	 jo,	
l’objecte	 i	 el	 subjecte:	 la	 primera	 en	mans	 del	 destí	 i	 és	 variable,	 el	 segon	 som	
nosaltres	mateixos	 i	 som	difícilment	variables,	però	el	nostre	benestar	depèn	del	
que	som	(no	del	destí	–el	que	se’ns	esdevé-,	ni	del	que	tenim).	“Sorge”.	


