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Las 6 potetes et permeten estabilitat. Totes elles s’ajuden en-
tre si, no ho oblidis. Només preocupa’t de cuidar-les, donar-
los tot el teu amor i el més important, el teu cor de aranyeta.

Encara penseu que una de les vostres potetes necessita una 
mica més de cura, no us preocupeu. ¿Quina és? ¿Quina de 
les teves 6 potes necessita més atenció i treball?
_______________________________________________
_______________________________________________
¿Quines son les coses importants per a tu? 
_______________________________________________
_______________________________________________

- Cinquena pota: Vida i treball professional. Aquesta poteta la resumiré en què et facis a tu ma-
teix les següents preguntes relacionades amb el teu treball professional i carrera: què t’agrada ?, què 
t’inquieta?, estàs motivat en el teu treball?
 Passem la major part del temps realitzant el nostre treball. Llavors, de debò vas a viure per 
alguna cosa que no t’agrada ?, és la pregunta que sempre ens consola i ens obre portes.
 Tots mereixem viure pel nostre somni i realitzar les metes que el nostre cor ens demana. Si 
ets capaç de somiar-ho, ets capaç de realitzar-lo i tens totes les eines per a això.
 Atreveix-te i llança’t a ser feliç, i no passar-te hores i hores queixant. Perquè siguis gran no 
vol dir que ja no puguis començar a estudiar el que t’agrada, tot el contrari. Més admirable i amb 
més probabilitat, aconseguiràs allò que et proposis gràcies a l’experiència adquirida de la vida durant 
tants anys.

- Sisena pota: Els teus hobbies i temps d’oci. Com diu molt sàviament José Mujica, president 
d’Uruguai, «quan compres amb plata, no estàs comprant amb plata, estàs comprant amb el temps 
de la teva vida que vas haver de gastar per tenir aquesta plata». Partint d’aquesta gran reflexió, t’has 
donat ja compte que quan no ens cuidem o no ens dediquem petits moments d’oci, simplement es-
tem vivint per treballar? És molt important aprendre a gaudir del nostre temps per fer coses que ens 
agradin amb les persones que estimem i volem, i seguir així enfortiment nostre creixement interior. 
No només pensis en treballar i patir. 
 Siguem sincers, estem en aquesta vida per aprendre i sobretot, per gaudir del que preciós 
de la vida. Has de ser responsable amb el teu treball i trajectòria professional, però no oblidis prio-
ritzar la teva persona. Enriquit amb tot el que la vida t’ofereix i gaudeix-la. 
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- Primera pota: Amistat. Constitueix un dels pilars més necessaris en la vida social de cada ésser 
humà. Ens omple de felicitat compartir relacions plenes i sinceres, permetent aprendre cada dia i 
avançar en el nostre creixement interior. Per això, és important que tinguem cura a les nostres amis-
tats tenint en compte que també elles ens tenen cura de nosaltres.
 Treballa la teva dignitat de forma equilibrada intentant deixar de banda l’orgull. Fes esfor-
ços pels que s’ho mereixen i aprèn a ser assertiu i dir que no, quan creguis convenient.
 Valora el teu entorn i cuida’t de no mantenir relacions tòxiques, que només et generaran 
un malgasto emocional innecessari per a la teva persona i sofriment. I el més important: la qualitat 
és molt més important que la quantitat en les relacions personals. Recorda-.

- Segona pota: Amor. L’amor és la base de tots els moviments vitals. Les persones busquem sentir-
nos estimats i desitjats, sempre partint de la base d’un sentiment veritable, ple d’autenticitat i bondat.
L’amor més important de tots és el que hem de sentir per nosaltres mateixos. Si estem en parella 
amb la persona que estimem, cal cuidar-la i comprendre-la. Per a gaudir d’una relació sentimental 
de parella sana, cal conrear la paciència i una bona comunicació.

- Tercera pota: La teva persona. Com comentàvem en l’anterior punt, moltes vegades deixem pas-
sar les nostres pròpies necessitats personals, en tenir només consciència per a les persones del nostre 
voltant. No oblidar-nos de nosaltres mateixos és la clau.
 L’aspecte que tenim per fora és el mirall del nostre estat intern, per això es veurà reflectit si 
ens cuidem o no. Dedica temps per a tu, fes coses que et vinguin de gust fer, no pensis tant en el que 
esperen els altres de la teva persona i dedica almenys 30 minuts del dia per fer el que més et vingui 
de gust.
 Intenta sempre dedicar una estona, t’ho mereixes amb escreix. Si saps estimar-te a tu ma-
teix, sabràs estimar les persones del teu voltant. En aquest punt la salut física i mental és vital. 
Practica esport i passa temps amb la natura. Et permetrà connectar amb el teu interior i generar les 
hormones de la felicitat i la plenitud.

- Quarta pota: La família. A tots ens arriba el moment de donar-nos compte de que no som el cen-
tre de l’univers i del gran suport que representen els nostres pares en les nostres vides: l’important 
que és la família. Preocupa’t per cuidar-los. És cert que en totes les famílies sempre hi ha una «ovella 
negra», però segur que en moltes ocasions, és la persona que t’ha visitat estant malalt o t’ha ofert la 
seva ajuda quan l’has necessitat.
 Concedeix-el benefici de l’amor incondicional i deixa de queixar-te per uns o altres. Si et 
pares a pensar de veritat els sentiments dels que gaudeixes voltant, t’adonaràs segurament el afortu-
nat que ets. I recorda, fins en les pitjors situacions ho ets, no ho oblidis.
 Vos animo a que feu un creu i ratlla, per què no els doneu una oportunitat?. Proveu i potser 
us sorprengueu del estimats que us sentiu, del molt que us aporten els vostres i que no hi ha amor 
més incondicional que el d’uns pares, germans, avis ... És una de les potes més importants que solem 
moltes vegades tenir infravalorada. No esperis a adonar-te d’això quan comencin a faltar 
persones en la teva vida.

Les 6 potes de la meva aranya



3

1.-Què és el que t’ha impressionat més de la pel.lícula

________________________________________________

2.-Què és lo que ha volgut transmetre’s la pel.lícula

________________________________________________

3.-Quins sentiments t’ha produït?

________________________________________________

4.-Quina ha estat la escena més tendre i quina la més dolorosa?

________________________________________________

5.-Quina frase t’ha impactat més?

________________________________________________

6.-Has aprés alguna cosa d’aquesta pel.lícula? Quina cosa?

________________________________________________

7.-Hi ha alguna cosa que no hagis entès de la pel.lícula?

________________________________________________

8.-Tria una acció realitzada per un dels personatges en la pel.lícula

________________________________________________

9.-Qui és el teu personatge favorit en aquesta pel.lícula? Per què?

________________________________________________

10.-Qui és el personatge que menys et va agradar de la pel.lícula? Per què?

________________________________________________

11.-Tots els esdeveniments presentats en la pel.lícula sonen veritables?

________________________________________________

CINEMA FÒRUM
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LA FONT I EL DHARMA

Com podem interpretar 
aquesta escultura?

«LA NOBLEZA DEL ACTO DE COMPARTIR»

Tots naixem per alguna cosa 

Has pensat mai: ¿Quin és el motiu 
de la teva vida?



EL MEU EGO
Bernat amb un somriure als llavis, surt de casa seva de bon matí i 
comença el seu camí, però voltant el cantó de casa seva veu un prat 
verd.

1. S’estira i comença a somiar despert
2. Continua el seu camí tot cantant

En Bernat troba a Pau, un amic seu.
1. Bon dia! Vens a donar una volta amb mi?
2. Bon dia! Ho sento però no tinc temps: et diria que 
m’acompanyessis però això faria retrassar-me. Segurament 
que tu no podries seguir el bon camí fins al final.

En Bernat s’afica dins el cotxe i segueix la seva ruta. En arribar a 
un gran hort, s’atura un moment.

1. Admira els grans pomers amb les seves saboroses i madu-
res pomes i dóna gràcies a Déu per tots els bens de la natura.
2. Mira les pomes, salta la tanca, se n’omple les butxaques i 
se’n menja una.

Una mica més lluny, Bernat, una mica desorientat, demana la 
direcció a un veïnat, el qual li assenyala el camí dolent. Bernat se’n 
dona compte alguns quilometres més enllà.

1. Agafa una enrabiada, crida, salta d’indignació i finalment 
s’asseu exhaust.
2. S’asseu, reflexiona, consulta el seu GPS i continua ekl camí 
cap a la direcció que creu que és l’acertada.

Una mica més lluny, es troba a un nin, —fill d’un papa de l’escola a 
on va el seu propi fill—, que busca el mateix camí que ell.

1. Li proposa que pugi al cotxe i acompanyar-lo.
2. Li assenyala el camí i continua ell tot sol.

I heus aquí a Bernat, molt a prop del final decideix ...
 1. 
 2. 4

LA FONT I EL DHARMA
Escriure una carta de comiat als teus fills. 
Demà ja no sereu amb ells i vos heu de acomiadar-vos.

 -Les heu de dir lo que és més important dins la vida
 -Com han de fer ells per superar la vostra pèrdua
 -En quines coses s’enfrontaran dins la vida i com fer-les front, etc...
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1-El EGO nos impulsa a ser lo que tenemos: casa, dinero, coche, 
cuanto más tengo más soy. Tú solo eres lo que tienes. Cuantas más 
cosas tengo más persona seré y más lejos podré llegar. El problema 
aparece cuando si eres lo que tienes y esas posesiones desaparecen 
tu también desapareces. El personaje de Chad y Denise Moure, el 
hombre de negocios y su esposa, es el ejemplo más claro de este tipo 
de EGO. 

2-El EGO nos impulsa a ser lo que hago: competir, ascender. Tú 
sólo eres lo que haces. Lo que hago se convierte en logro y cuantas 
más cosas consiga más persona seré. Lo más importante es ser el 
número uno. Nos enseñan que el mundo está hecho para la compe-
titividad y ser mejor que el otro. El personaje de David, el director de 
cine, es el ca-so claro de ese EGO. 

3-El EGO nos impulsa a ser lo que los otros piensan de mí: la re-
putación. Tú sólo eres lo que los otros piensan de ti. El estereotipo 
de las mujeres es el caso evidente de este Ego. Desde la infancia son 
educadas para agradar, para ser buenas madres, ser guapas, tener 
un buen cuerpo, y aunque ellas sienten la necesidad de lograr algo 
grande, más importante, por ese tipo de educación en el Ego, lo de-
jan todo de lado. El personaje de la madre de familia, Quinn Harper, 
es el mejor reflejo de ese ego. 

EL MEU EGO

El pecat del TENIR
El pecat del PODER
El pecat del FAMA

LA FONT I EL DHARMA
Buscar a Dios, la fuente primera. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. 

No todos los que han abandonado la práctica religiosa tienen la misma postura 
ante Dios. Algunos rechazan todo contacto con lo religioso; Dios les resulta un 
ser incómodo y amenazador del que prefieren prescindir. Otros viven absoluta-
mente despreocupados de estas cosas; les basta con ir resolviendo los problemas 
de cada día: Dios no tiene sitio en su vida. Hay, sin embargo, un número crecien-
te de no practicantes en los que comienza a despertarse una inquietud religiosa. 

No es fácil expresar lo que sienten ni lo que buscan. Ciertamente no están pen-
sando en volver al cristianismo que un día conocieron y que, por una razón o 
por otra, han abandonado. Su búsqueda se sitúa ahora a otro nivel diferente. 
Andan detrás de algo que ni ellos mismos aciertan a definir con precisión. 

Lo que conocen de la Iglesia les parece excesivamente complicado. El lenguaje 
eclesiástico les resulta difícil. Tampoco les convence mucho la vida de otros cris-
tianos practicantes que conocen. Pero sienten la necesidad de algo que dé más 
coherencia y más sentido a su vida. 

En el fondo de todo está la cuestión de Dios. La mayoría no duda de que Dios 
existe. Pero, ¿cómo es ese Dios del que la Iglesia habla tanto? ¿Es un Dios terrible 
y peligroso del que uno no se puede fiar nunca del todo? ¿Es un Dios bueno que 
entiende nuestra debilidad y busca siempre sólo nuestro bien? 

Pero, ¿con quién hablar de todo esto? Al que se ha alejado de la Iglesia no se le 
hace fácil acercarse a un sacerdote. Es normal. Si al menos pudiera hablar con 
toda confianza con algún amigo creyente. Porque es bueno escuchar la expe-
riencia de alguien que vive gozosamente su fe para aclarar equívocos, deshacer 
prejuicios o exponer las propias dudas. 

En cualquier caso, lo importante son los pasos que uno mismo va dando por 
dentro. Hay preguntas que es bueno contestar: ¿Por qué he abandonado yo el 
contacto con lo religioso? ¿Me ha hecho bien alejarme de Dios? Ahora sé lo que 
es vivir de espaldas a la fe, ¿quiero terminar así mi vida? ¿No necesito encontrar-
me con un Dios Amigo? 

Hay personas que se alejaron hace mucho de todo lo religioso, pero tampoco 
tienen nada contra Dios. En este momento no sabrían cómo rezar; han olvidado 
las palabras del Padre Nuestro; no les sale ninguna oración. ¿Es difícil decir a 
Dios: «Tú me conoces y me entiendes. Ayúdame a vivir. Enséñame a creer»? 
Puede parecer algo trivial y, sin embargo, una invocación sincera a Dios puede 
significar un cambio interior importante. Las palabras de Jesús son alentadoras: 
«Todo el que es de la verdad, escucha mi voz».12



Temptacions de Jesús (Evangeli de Mateu)

Aleshores l’Esperit va conduir Jesús al desert perquè el diable el temptés. 
Jesús dejunà quaranta dies i quaranta nits, i al final tenia fam. El temptador 
se li acostà i li digué: —Si ets Fill de Déu, digues que aquestes pedres es 
tornin pans.
Però ell li va respondre: —L’Escriptura diu: L’home no viu només de pa; viu 
de tota paraula que surt de la boca de Déu.
Llavors el diable se l’enduu a la ciutat santa, el posa dalt de tot del temple i 
li diu: —Si ets Fill de Déu, tira’t daltabaix. Diu l’Escriptura: Donarà ordre 
als seus àngels, i et du-ran a les palmes de les mans perquè els teus peus no 
ensopeguin amb les pedres.
Jesús li contestà: —També diu l’Escriptura: No temptis el Senyor, el teu Déu.
Després el diable se l’enduu dalt d’una muntanya molt alta, li mostra tots els 
reialmes del món i la seva glòria i li diu: —Et donaré tot això si et prosternes 
i m’adores.
Li diu Jesús: —Vés-te’n, Satanàs! Diu l’Escriptura: Adora el Senyor, el teu 
Déu, dóna culte a ell tot sol.
Llavors el diable el va deixar, i vingueren uns àngels i el servien. 
       PARAULA DE DÉU

EL MEU EGO
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-En quina d’aquestes tres temptacions hem caigut?
_____________________________________________
-Quines coses concretes he fet jo per caure en alguna 
d’aquestes tres temptacions?
_____________________________________________
-Què puc fer per no caure amb l’individualisme i 
l’egoisme? Dir coses concretes, no abstractes!
_____________________________________________
-Què puc fer jo per canviar la meva actitud?
_____________________________________________ 11

METANOIA/EL CAMBIO

- Zaqueu tenia ànsia de trobar-se amb Jesús: ¿I tu? ¿Quin és l’arbre que et 
per-met veure Jesús, trobar-te amb la seva mirada?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

- ¿Has tingut alguna experiència concreta on has experimentat la «mirada» 
de Jesús? ¿Què ha canviat en la teva vida? ¿Què estàs disposat a perdre (o a 
guanyar) per trobar-te de veritat amb Jesús?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

- L’experiència de Zaqueu és la de sentir-se, no condemnat, sinó estimat, la 
qual cosa l’omple d’alegria: ¿Et sents feliç de ser seguidor de Jesús? O vius 
la teva condició de deixeble amb temor amb inquietud, veient que no estàs 
a l’alçada?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

- ¿Quina profunditat té la teva relació amb Jesús... o amb els altres? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________

- El seguiment de Jesucrist implica morir a «l’home vell» i néixer a «l’home 
nou» ¿Quines actituds personals m’agradaria morir per poder néixer a 
l’home nou?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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Lectura de l’Evangeli de Lluc

«Un mestre de la Llei es va aixecar i, per posar a prova Jesús, li 
va fer aquesta pregunta: — Mestre, què haig de fer per a posseir 
la vida eterna?
Jesús li digué: — Què hi ha escrit en la Llei? Què hi llegeixes?
Ell va respondre: — Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, 
amb tota l’ànima, amb totes les forces i amb tot el pensament, i 
estima els altres com a tu mateix.
Jesús li digué: — Has respost bé: fes això i viuràs.»

APRÈN A VALORAR-TE
«L’experiència m’ha ensenyat que només quan un ha començat a 
acceptar-se i estimar-se a si mateix, si ets capaç d’acceptar i estimar 
els altres» (Martín Descalzo)

7

- Enumera una qualitat que tens
__________________________________________
__________________________________________

- Enumera una destresa 
__________________________________________
__________________________________________

- Enumera un èxit personals que has aconseguit.
__________________________________________
__________________________________________

- Enumera alguna vivència de confiança
__________________________________________
__________________________________________

- Identifica els recursos que vares emprar en la seva rea-
lització: tenacitat, paciència, intel·ligència, simpatia ...
__________________________________________
__________________________________________

METANOIA/EL CAMBIO

Lectura de l’Evangeli de Sant Lluc 19,1-10 (Jesús i Zaqueu)

«Jesús va entrar a Jericó i travessava la ciutat. Hi havia un home que 
es deia Zaqueu, cap de publicans. Era un home ric. Zaqueu buscava 
de veure qui era Jesús, però la gentada li ho impedia, perquè era petit 
d’estatura. Llavors s’avançà corrent i es va enfilar dalt d’un sicòmor per 
poder veure Jesús, que havia de passar per allí. Quan Jesús va arribar en 
aquell indret, alçà els ulls i li digué: —Zaqueu, baixa de pressa, que avui 
m’haig d’hostatjar a casa teva. Ell baixà de pressa i el va acollir amb ale-
gria. Tots els qui ho van veure murmuraven contra Jesús i deien: —Ha 
anat a allotjar-se a casa d’un pecador! Però Zaqueu, dret davant el Sen-
yor, li digué: —Senyor, dono als pobres la meitat dels meus béns, i als qui 
he exigit més diners del compte, els en restitueixo quatre vegades més. 
Jesús li digué: —Avui ha entrat la salvació en aquesta casa; perquè tam-
bé aquest home és fill d’Abraham. El Fill de l’home ha vingut a buscar i 
salvar allò que s’havia perdut.» PARAULA DE DÉU 
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El meu nom: 

APRÈN A VALORAR-TE
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«La autoestima no se da, se adquiere»  (Branden)
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