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Tot és vibració  

Des de fa anys que la ciència s'ha interessat per demostrar-ho. La Física Quàntica, que estudia el 
comportament de les partícules subatòmiques, demostra amb innombrables experiments que fins a 
l'objecte més insignificant amaga a la visió humana (bastant limitada) partícules d'energia, petits àtoms que 
sota el microscopi es comprova estan en continu moviment, apareixen i desapareixen de forma aleatòria, i 
la seva conducta es veu alterada per l'observació humana.  
 
També s'ha demostrat que en qualsevol relació interpersonal tot aquest moviment d'energia es dóna a 
l'interior i al voltant de cada persona per breu o escarida que sigui la trobada. Ens relacionem des del plànol 
mental intercanviant idees i opinions a través de les paraules, però normalment no percebem el moviment 
energètic que acompanya aquests pensaments i aquestes paraules.  
Ens relacionem des del plànol emocional, percebent en alguns casos com ens sentim i actuant des d'aquesta 
emoció. Però no solem percebre la qualitat energètica d'aquesta emoció o sentiment.  
Ens relacionem des del plànol físic entrant en contacte amb una altra persona però no percebem tot el que 
es mou quan els nostres respectius “contorns” energètics s'uneixen.  
En la majoria de casos estem lluny de tenir en compte i percebre l'energia que inclou qualsevol paraula o 
acció que emprenguem.  
I això ens converteix en éssers molt limitats quant a l'ús de les nostres capacitats es refereix.  
 
Que tot és vibració en moviment és una qüestió en la qual no cap discussió. A més de les demostracions per 
part de la ciència que ja he comentat (consultar -material il·lustratiu-) és quelcom que si estem disponibles i 
oberts podem percebre fàcilment.  
 
Els éssers humans som en essència, energia. Energia de pura llum, subtil vibració, quan naixem. Energia que 
sovint i a mesura que anem creixent, es densifica. En general no se'ns ensenya a percebre, comprendre i 
manegar aquesta dimensió de la nostra naturalesa.  
 
Sobre aquest plantejament d'aprenentatge, està creada la present proposta.  
  



El moment evolutiu en el qual ens trobem 

 
Sota la meva perspectiva, la situació que estem travessant ens ofereix una extraordinària oportunitat d'evolució en la 
nostra existència. Alguns científics i mestres afirmen que es tracta d'un moment sense precedents en la història de la 
humanitat. Per comprendre això hem d'ampliar la visió sobre el que succeeix: a nivell particular, en les nostres vides, 
els nostres cossos, en les relacions, en l'àmbit professional...a nivell social, com a sistema democràtic, econòmic, 
cultural, de format de vida...a nivell planetari, la Terra agonitza per la relació inconscient  amb la que ens relacionem 
amb  ella... a un nivell molt més vast, a l'univers, podem per exemple  comprovar els enormes canvis que es registren  a 
les ones electromagnètiques en constant moviment...  
 
Si ens parem a llegir símptomes tant a nivell de petit territori, particular, com a un nivell més global, podrem 
comprovar que hi ha alguna cosa en la profunditat del que està succeint que té una similitud i un sentit. Provem  a  
implementar la perspectiva energètica en aquesta lectura: Si tot és energia, podem per un moment contemplar la 
possibilitat que una nova vibració, un nou moviment, una nova proposta a nivell evolutiu estigui apareixent ? I si 
contemplem això com una possible opció, podem comprendre que la situació requereix l’aprenentatge de quelcom 
de nou per part nostre?  
 
La meva percepció coincideix amb la de molts altres i aquesta energia que jo denomino “nova conciència” està 
arribant al nostre planeta amb una intensitat que mai abans s'ha donat. Es tracta d'una energia de llum, que es 
tradueix en sensacions d'alegria i plenitud no condicionades. Encara que segons sembla, la primera tasca que es 
requereix perquè aquesta energia s'expandeixi és una neteja general. Fixem-nos: està sortint a la llum (aquesta 
expressió és literal) de forma ininterrompuda i en tots els estaments del nostre sistema (econòmic, polític, monàrquic, 
eclesiàstic, financer, etc) tota la porqueria acumulada i amagada durant anys. I no es tracta d'una casualitat.  
 
Per tant, actualment estem influïts per dos tipus de freqüències energètiques, actuant en dos nivells diferents 
d'evolució. Una, la que  anomeno “vella conciència” i que actua amb els paràmetres que durant milers d'anys hem 
anat desenvolupant. L'altra, “la nova conciència” una oportunitat d'evolució que es mou en una freqüència de 
vibració superior. La bona notícia és que tenim el lliure albir i la potestat d'escollir a cada moment a que “canal” 
apuntar-nos, per així dir-ho. I que per tant està a les nostres mans l'expansió o no d'aquesta nova vibració.  
 



La Nova Conciència a les Organitzacions 
En la història de la humanitat els primers mercaders van aparèixer milers d'anys abans de Crist, en un cicle de grans 
canvis mediambientals i de moltes dificultats per a la supervivència. Basaven la seva oferta a vendre allò que més es 
necessitava amb l'únic objectiu del seu propi enriquiment econòmic. Molts d'ells eren despietats, despullant als més 
pobres de tot el que tenien a canvi de material de primera necessitat. Ells van ser sota el meu punt de vista els 
primers empresaris.  
 
Encara que s'està evolucionat en aquest sentit, la majoria de les empreses i organitzacions continuen funcionant 
sota aquesta mateixa premissa: el pur enriquiment econòmic, sense cap altre objectiu. Algunes d'elles ho disfressen 
amb multitud d'estudis, màrqueting o publicitat, convencions, formacions o consultories... unes altres no disfressen 
res i tracten a tot el que els envolta de la mateixa forma que fa milers d'anys. Però en ambdós casos és perfectament 
comprovable que hi ha alguna cosa que no funciona, que no s'aprèn, que no penetra profundament en el sistema i 
per tant hi ha alguna cosa que segueix sense canviar, sense resoldre's. Perquè per exemple, el tracte i atenció cap a 
les persones, als clients i també als empleats, en multitud d'empreses de productes o serveis, grans i petites, deixa 
molt, però molt a desitjar.  
 
Les empreses estan composades per persones que exerceixen tasques diferents dins d'un sistema. Part d'aquest 
sistema també és el lloc físic o virtual en el qual aquestes organitzacions es desenvolupen. Tot això conjuntament 
conforma un sistema energètic.  Aquest sistema també està convulsionat i influenciat pel que hem comentat 
anteriorment. Les organitzacions de qualsevol tipus (també governamentals, de la salut, l'educació, etc) necessiten i 
cada vegada més urgentment, contemplar i implementar aquesta nova perspectiva. Sense això, estic convençuda 
que  seguirem comprovant com hi ha alguna cosa que segueix sense funcionar, sense canviar.  
 
Som totalment conscients que la proposta que aquí presentem és “r-evolucionaria” i potser es podria considerar 
prematurament innovadora per al sector empresarial. Però tot està movent-se de forma cada vegada més ràpida. 
Però cada vegada és més evident que la vella forma de fer ja no funciona. Però Itamar Rogovsky (psicòleg, consultor 
i conferenciant internacional) afirma i posa multitud d'exemples de com els grans canvis sempre han arribat de la 
mà de propostes revolucionàries i diferents.  
 
Aquesta proposta va dirigida a organitzacions que estiguin disposades en això.  A incorporar aquesta lectura, 
comprensió i experiència a través de la perspectiva energètica en els seus sistemes. Que s'apuntin a un canvi 
profund, no del que fan o ofereixen o desenvolupen, sinó de com ho fan, com ho tracten o valoren i des d'on ho 
desenvolupen.  



Estar Present 
Exposat tot això i si el lliure albir ara segueix el camí de la curiositat i l'interès en aquesta 
proposta, la pregunta que sorgeix és: però com i de quina forma ?  
 
Es una qüestió d'aprenentatge, senzillament. Aprendre i entrenar-se a estar en contacte amb 
la dimensió energètica a través del nostre cos, l'eina bàsica de la percepció i el territori més 
íntim al que podem accedir.  
 
No és possible canviar el món pretenent intervenir en un territori que no depèn de tu, 
exterior a tu. Només és possible canviar el món, la teva relació amb el món i per tant el 
desenvolupament de la teva situació de vida i d'allò que emprens, des del teu propi territori, 
l'únic del que veritablement tens el 100% de responsabilitat.  
 
Hi ha multitud de formes i pràctiques que en els últims anys han arribat a la nostra societat 
occidental per facilitar-nos o donar-nos l'entrada en aquest aprenentatge. Aquí també 
podríem llegir símptomes. No és casualitat que disciplines com el ioga, la meditació en 
multitud de varietats i tècniques, el reiki o altres tipus de teràpies energètiques i multitud de 
propostes de moviment corporal conscient, es multipliquin al nostre al voltant. Tot aquest 
moviment forma part d'aquest canvi cap a la nova conciència que he comentat abans.  
 
La proposta que aquí presentem es basa en l'aprenentatge d'Estar Present. Això significa 
conrear i ampliar una qualitat d'atenció diferent a la qual normalment coneixem. No es tracta 
de concentració, que seria més aviat posar recursos mentals en algun tipus de tasca. No es 
tracta d'observar de forma analítica, opinant o desenvolupant idees al voltant d'una vivència. 
Es tracta de conrear un estat interior, una actitud, que observa el que succeeix a nivell 
energètic a l'interior del nostre cos. Que no opina incloent idees sobre el que ocorre. Que 
senzillament percep.  
 
Es tracta d'implementar petites pràctiques en el dia a dia que ens facilitin aquest contacte i és 
la mateixa experiència la que ens segueix ensenyant com és viure alineat amb aquesta 
freqüència i que canvis ens proporciona.  



La Transformació: l’objectiu 

El cos com a forma física és una percepció errònia de la nostra veritable naturalesa. Tot 
ens indica que el cos és quelcom diferent del que aparenta. Sembla que fos sòlid i és més 
aviat líquid. Aparenta estar en un plànol material i a nivell elemental està compost de 
partícules vibrant en el buit. En essència no és sòlid ni és líquid, sinó que està buit i està 
viu. És un camp energètic vibracional. El cos és només el punt d'accés al Present i a qui 
som en realitat.  
   
Quan romanem recolzats en l'espai interior, atents i sense expectatives, és possible que 
percebem una vibració subtil que fecunda el cos. És la percepció de la vida que flueix 
per sota de la nostra pell. És la vitalitat que som. És la vibració del camp energètic 
interior.  
 
Abans comentàvem com la física quàntica estudia i demostra que les partícules 
d'energia subatòmiques alteren el seu comportament en ser observades. Això mateix és 
el que succeeix quan aprenem i aconseguim mantenir l’observació al nostre interior amb 
una qualitat determinada. El “objecte” observat es transforma. L'energia bloquejada, 
retinguda al nostre interior inconscientment, troba la forma d'alliberar-se i transformar-
se.  
 
De nou afirmar que això és quelcom comprovable per la majoria de les persones en una 
experiència com la que aquí proposem. La transformació existeix i és real. Tan sols hem 
de travessar els possibles prejudicis mentals, molt arrelats en ocasions, per accedir a 
l'experimentació. I per travessar aquests arrelaments de forma més senzilla, efectiva i 
directa, és pel que nosaltres proposem apropar-nos a la Natura.  



Natura 

Moltes persones descriuen moments en les quals han experimentat profunda felicitat i plenitud en 
contacte amb la Natura. Romanent en ella des d'una certa actitud de respecte i silenci, és més que 
probable i senzill que gairebé qualsevol persona percebi el que aquí s'escriu.  
 
Que és el que ens brinda la Natura? Com ens facilita d'aquesta forma el contacte amb aquesta 
vibració energètica d'alegria i plenitud, de pau i vitalitat?  
 
Qualsevol element de la Natura sigui mineral, vegetal o animal, manca de ment, no contempla la 
dimensió mental. No opina, no oposa resistència, senzillament és vida permetent ser el que és. Per 
això  és per mi, la Gran Mestra. Passejant per qualsevol dels seus paratges podem entrar en 
l'ensenyament més profund que existeix al nostre abast i comprendre-ho.  
 
Per això és que aquesta proposta inclou apropar-nos a la Natura.  Aprendre i practicar un contacte, 
una relació amb Ella des d'una altra perspectiva, profunda i sanadora. En una experiència breu podem 
arribar a experimentar i comprendre com és el camí que ara, com a humanitat, hem de seguir. I tornar 
després a les nostres vides i als nostres llocs de treball, incorporant una nova percepció cap al sistema 
que ens envolta i responsabilitzant-nos de forma més conscient i encertada de la qualitat i 
importància de les nostres accions. Això només pot aportar-nos i de forma garantida, millorar en tot 
allò que sigui nostra missió en aquest moment.  
 
La natura no obstant això, l'arbre, la planta, la roca o el riu, no té la capacitat de ser conscient de la 
seva vibració de pura vida. Aquesta capacitat tan sols la tenim els éssers humans. I sota la meva 
perspectiva i plantejament, aquest és un dels punts més importants de la nostra aportació al món: ser 
conscients de la conciència.  
 
No hi ha forma de comprovar o comprendre tot això si no és a través de la pròpia experiència. Quedi 
escrit aquí com a abordatge “teòric” però sigui posat de manifest també que tan sols la pròpia i 
individual percepció pot proporcionar el contacte amb aquesta nova realitat.  



El Silenci 

Sovint se'ns va la força per la boca. La nostra societat està saturada de paraules. Parlem i parlem 
donant voltes sobre una mateixa cosa, o sense parar-nos un moment a pensar o sentir si el que anem a 
dir aporta alguna cosa valuosa o és més del mateix. O si potser aquestes paraules puguin causar un 
perjudici gratuït a algú, o compliquin l'assumpte sense més.  
Parlar per parlar s'ha convertit en una espècie d'addicció, sota el meu punt de vista.  
El silenci resulta incòmode per a moltes persones. En ocasions, mantenir més de 5 o 10 segons de 
silenci en una conversa és molt difícil. I davant d’aquesta dificultat omplim l'espai de paraules, donant 
la sensació de buscar-les desesperadament per no suportar aquest buit.  
 
El silenci és poderós. El silenci ens parla. Quan estem en silenci s'obre la porta al contacte amb 
nosaltres mateixos, i aquest sol ser el problema. Sovint ens trobem amb alguna cosa dins que ens 
torba tant que no trobem una altra opció que fugir espaordits. Tot això succeeix de forma 
inconscient, però succeeix. És per això que a les ciutats estem envoltats de tantíssims estímuls sonors. 
És per això també que les patologies d'oïda s'estan multiplicant a velocitat vertiginosa. De tant soroll, 
ens estem tornant una societat sorda.  
 
I la pregunta que sorgeix és: que pot haver de tan terrible dins de cadascuna o cadascun per no poder 
parar-nos i estar en silenci una estona? Que pot succeir si acompanyem a algú de forma tranquil·la 
respectant els silencis, espais en blanc per pensar, o senzillament per Estar?  
Tornar a relacionar-se amb el silenci és com tornar a casa. Aporta alguna cosa veritablement valuosa  
a la vida. Aprendre a tractar amb el silenci dins d'una organització (que no és el mateix que estar 
callats) pot suposar un gran canvi en el sistema i en les relacions personals.  
 
Compartir el silenci en grup caminant per la Natura és una experiència que no et deixa indiferent. 
Descobreixes senzillament la llibertat, la fluïdesa i harmonia que es crea entre les persones que 
conformen el grup. A alguns els hi costa més, al principi. Uns altres troben un espai d'autèntic 
benestar i pau. No té gens que veure caminar sol i en silenci per la natura que fer-ho en grup, són 
experiències diferents. És per això que part important d'aquesta proposta d'experimentació és 
mantenir el silenci total durant el camí. Temps tindrem també per parlar i compartir. I sempre 
tornarem a les nostres vides i seguirem parlant tant com vulguem. Però és important que si t'apuntes 
en això, donis una oportunitat a la proposta de respectar com es mereix al Silenci.  
 



En concret 

La idiosincràsia d'aquesta proposta requereix adaptar un plantejament creatiu i diferent per a cada organització interessada en 
l'experiència. Per tant sempre proposem una reunió prèvia en la qual escoltem i percebem la situació i necessitats del sistema i 
basant-nos en això i en qüestions pràctiques i concretes, definim el lloc, la ruta i el pla que finalment presentem per escrit.  
Encara que si hi han unes línies generals que marquen la dinàmica i que plasmem a continuació.  
 
Ressaltar que la proposta pot nodrir a qualsevol tipus d'organització, sigui el que sigui la seva dimensió i situació. Atès que un dels 
resultats més immediats és accedir a un espai interior de major obertura i claredat, és especialment útil per combinar amb 
qualsevol altre pla formatiu, convenció, o abordatge de dificultats que l'empresa estigui plantejant.  
 
El pressupost també serà personalitzat en cada cas i dependrà del lloc i desplaçament que es defineixi i de la durada de la jornada.  
 
El pla bàsic és:  
 

   Presentació “la nova conciència en l'organització: som un sistema vibracional” (xerrada diferent a cada ocasió)  
   Caminar en Silenci i en grup per la Natura (rutes des de 2 a 4 hores)  
   Una nova relació amb la Natura i les Persones (exercicis i dinàmiques de grup durant la jornada)  
   Elaboració, recollida i tancament.  

 
 
 
  
 



Em presento   

Des dels inicis de la meva trajectòria professional he treballat en contacte amb les 
persones, en diferents empreses i sectors. Sempre he estat emprenedora i inquieta, 
buscant evolucionar en tot allò que he exercit. He conegut el tracte directe amb el 
client final des de diverses perspectives i he creat i liderat equips en departaments de 
nova creació, posant a prova la meva capacitat de complementar creativitat amb 
gestió.  
 
En algun moment del trajecte, el meu cos em va advertir que el rumb havia de canviar 
i encara que no va ser fàcil, vaig trobar la valentia i les ajudes necessàries per seguir-
lo.  
 
Avui em dedico a acompanyar a persones a percebre, comprendre i aprendre de si 
mateixes més enllà de l'aparent. I des de la creativitat que Estar Present t'aporta, va 
aparèixer fa ja més de 6 anys aquesta proposta de conciència en contacte amb la 
Natura que ara proposo apropar també a les organitzacions i empreses.  
 
Més informació sobre la meva trajectòria i cv a www.begonyacastillo.net 
 
Contacte  info@rhumb.cat 609.144.232 twitter @begonyacastillo 
 



Colaborador:  Xavier  Borrell 

La meva relació amb la natura ve des de molt petit. Amb 3 anys vaig pujar al Turó 
de l’Home (1.700 m.) això sí, els últims metres a coll del meu pare. I amb 11 anys 
vaig ascendir al Taga amb un amic, un cim de 2.000 m. al que vam arribar per 
pura intuïció, doncs no teníem mapa ni camins marcats.  
 
Llicenciat en Geografia, el coneixement del territori en tots els seus aspectes, el 
per què del paisatge actual i la lectura de mapes sempre han estat una de les 
meves passions. Trepitjar el terreny és la millor forma de conèixer-ho i de 
descobrir multitud de detalls .  
 
A nivell professional he treballat a l'empresa privada i al sector públic, en 
l'organització d'alguns grans esdeveniments (JJOO, congressos... ) i liderant 
equips de treball en diferents àmbits d'una organització. He donat conferències a 
nivell internacional sobre aspectes relacionats amb el desenvolupament de les 
ciutats. Actualment treballo en una xarxa mundial de grans metròpolis.  
 
He organitzat més d'1.000 excursions que m'han permès conèixer a fons el nostre 
territori. Catalunya amaga molts racons únics i petites joies, alguns realment 
sorprenents i desconeguts.  
 
Acompanyar persones i compartir espais naturals diferents m'atrau especialment. 
És també una forma de consciència col·lectiva on el camí compartit adquireix un 
valor especial.  
 
Més informació en: http://es.linkedin.com/pub/xavier-borrell-
fust%C3%A9/20/354/135/ 



Material ilustrativo  

Llibres:  
 
Steve Taylor_la caida_ed.la llave 
El poder de l’ara_eckhart tolle_ed.gaia 
Mensajes del Agua_masaru emoto_ed.la liebre de marzo 
El código de la Luz_Daniel Lumera_ed.obelisco 
Il risveglio alla nuova consapevolezza_Marina Borruso_Ed.tecniche nuove 
 
 
Pel·lícules, documentals o articles:  
 
What the bleep (física cuántica) 
The shift (Dr. Wayne Dyer) 
Tu mente inmortal (Dr. Joe Dispenza) 
Experimentos relaciones interpersonales (Dr. Einstein Podolsky Rosen) 
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