“Només es veu bé amb el cor; l’essencial és invisible als ulls”. Amb aquesta frase, Antoine de
Saint Exupéry ens recorda a través de la meravellosa història de El petit príncep que no hem
d’oblidar el que realment és important en aquesta vida, la que Déu ens ha regalat, i és precisament
la intel·ligència espiritual l’encarregada d’ajudar-nos a reprendre el viatge de la introspecció per
tal d’arribar a la felicitat plena, tan anhelada i valorada per tots nosaltres.
Mossèn Eugeni Rodríguez Adrover afirma que la intel·ligència espiritual té com a objectiu cercar el
sentit a la vida a través de preguntes introspectives a fi de descobrir què és el més important que ens
configura com a persones i éssers en aquest món.
Així mateix, s'entén com a intel·ligència espiritual la capacitat d'afrontar exitosament les dificultats
relacionades amb el significat o el sentit de la nostra vida que se'ns presenten al llarg del camí, és a
dir, la capacitat de ser feliços i estar en harmonia amb nosaltres mateixos i el que ens envolta
gràcies a haver trobar el vertader sentit de la nostra existència.
No resulta estrany que les exigències de la societat del segle XXI demanin un canvi de paradigma
educatiu, en el qual l'educació mecanicista, cientista i reduccionista present en els segles passats,
passi a ser substituïda per una educació centrada en l'aspecte més espiritual dels éssers humans, el
qual s’ha anat perdent amb els anys a causa de viure immersos dins una societat de consum regida
per l’afany d’acaparar béns materials.
És doncs en aquest àmbit on tots els col·legis pertanyents a la congregació de les Germanes de la
Caritat tenim un paper fonamental, ja que, juntament amb les nostres famílies, hem d'anar treballant
incansablement per a garantir el foment i l'aplicació de la intel·ligència espiritual en tots els
aspectes relacionats amb la vida acadèmica dels nostres alumnes.
Consegüentment, com és sabut, la infància suposa una etapa crucial en la vida de qualsevol persona,
perquè és en aquesta fase on entra en joc la identificació amb els valors i la seva estructura
jeràrquica, i per tant, és des de ben petits que hem de guiar als nostres fills i alumnes en el camí de
l’espiritualitat. Només d’aquesta manera podrem aconseguir formar a persones completes,
unides en harmonia en esperit i matèria.
De manera paral·lela, intel·lecte i esperit han d’anar sempre agafats de la mà; del contrari, factors
com ara la família, les relacions socials o el medi ambient es veurien negativament afectats. És en el
perdó, la gratitud, la compassió, la igualtat, la generositat... on radica la vertadera essència de la
intel·ligència espiritual i on aquesta es manifesta de manera més clara i espontània. Tal i com deia
Jesús, només mitjançant les bones obres cap als demés, podrem garantir la nostra satisfacció
personal.
En definitiva, la intel·ligència espiritual es fonamenta en principis vertaders i permanents i se
materialitza quan les bones idees es duen a la pràctica. Per tant, cal treballar introspectivament per
tal que la visió d’allò invisible ens pugui guiar en la nostra vida. Confiança en Déu i en un mateix
és tot el que es necessita per fer la primera passa.

