
‘Vull fer teràpia però no sé si...’

De tècniques, eines i propostes te-
rapèutiques, n’hi ha per a tots els 
gustos i totes poden abordar, més 
directament o indirectament, qual-
sevol aspecte de les nostres vides 
que ens està fent mal, que no fun-
ciona com voldríem, que ens preo-
cupa en excés, que no ens permet, 
en definitiva, de viure bé i en pau 
amb nosaltres mateixos/es, amb els 
altres o amb tot el que ens envolta.  
Em refereixo, per exemple, a situa 
cions de separació i processos de dol;  
a estats d’ansietat, depressió o estrès; 
a dificultats en les relacions de pare-
lla, d’amistat, familiars o laborals...

La mala gestió d’aquestes situaci-
ons –que de vegades no podem evi-
tar– té a veure sovint, al meu parer, 
amb una autoestima baixa.

Com podem saber si tenim poca autoestima? 
El concepte autoestima significa, simplement, ‘estimar-se’, i prou. És així 
de senzill, estimar-se com estimem els altres –incloent-hi els animals de 
companyia–. De fet, estimar-nos hauria de ser una acció tan automàtica  
i natural com ho és l’acció de respirar. 

Si dit això et sorgeix el dubte de si t’estimes poc o molt, llegeix aques-
tes vuit afirmacions, observa amb quines t’identifiques més i amb quines 
menys i treu-ne tu les teves pròpies conclusions: 
• Et respectes i et fas respectar?
• T’acceptes i et valides, sense l’ajut dels altres?
• Confies en les teves capacitats?
• Et comprens en moments difícils?
• T’ajudes quan sents que no te’n surts?
• Et tractes amb afecte?
• Et deixes en pau quan no en saps més?
• En definitiva, et deixes ser?

Tenir una bona autoestima significa, doncs, que sabem trobar la pau 
interior que necessitem, que ens acceptem tal com som i, en conseqüència, 
que deixem de lluitar contra nosaltres. Estimar-nos ens ajuda a estar millor, 
a enfrontar els conflictes i les adversitats i a gestionar-los amb més encert  
i serenitat. Això no treu, òbviament, que visquem moments o períodes  
dolorosos (malalties, pèrdues d’éssers estimats, separacions, etc.), ja que 
formen part de la vida mateixa i no tenim més remei que conviure-hi,  
transitar-los i superar-los –si és possible– en companyia i –si convé– amb 
ajut terapèutic. 
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La lectura de llibres de psicologia o de creixement personal ens pot servir per al propi 
autoconeixement, així com per a l’intercanvi d’informació amb amics i coneguts inte-
ressats per l’univers de la intel·ligència emocional. Ara bé, un bon treball terapèutic, 
tant en grup com en sessions individuals, resulta encara més ric i efectiu, ja que és en 
relació amb els altres quan veiem més clarament com som i com funcionem.
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Quan és recomanable  
fer teràpia?
Recórrer a un psicòleg, terapeuta  
o grup de teràpia de vegades no re-
sulta fàcil; sovint sentim que no ho 
mereixem, que en fem un gra massa 
o, fins i tot, considerem que anar al 
psicòleg és de bojos –aquest darrer 
tòpic no és raonable, és un gran pre-
judici–. Com a persones que som, 
ens agrada ser escoltades i acom-
panyades, des del respecte i des de 
la comprensió. I, malauradament, 
no tothom compta amb una xarxa 
d’amics o familiars amb qui embol-
callar-se emocionalment. 

Problemes i conflictes a banda, 
la teràpia també és molt útil per al 
creixement personal: per millorar la 
comunicació amb els altres, per as-
solir fites personals o objectius pro-
fessionals, etc. 

En qualsevol cas, si et preguntes 
com pots saber si realment necessi-
tes començar un procés terapèutic, 
aquí et deixo unes quantes pistes: 
• Quan el fet de no agradar-te ni 

estimar-te et condiciona en molts 
dels àmbits de la teva vida: relaci-
ons, feina, parella, etc.

• Quan anar pel món se’t fa una 
muntanya i t’aïlles de tothom, no 
per gust ni per necessitat de gau-
dir de la teva solitud sinó des del 
ressentiment, l’enveja, la ràbia, la 
resignació…

• Quan no acabes d’aprendre ni 
d’integrar res del que llegeixes 
als llibres de creixement personal 
o no són útils per a tu els bons 
consells ni la manera de fer dels 
altres, i sents que no te’n surts.

• Quan notes que els amics i cone-
guts t’eviten per no sentir les te-
ves queixes o els teus discursos 
monotemàtics.

• Quan vols estar millor amb tu, 
créixer i ser més feliç, i sents la 
necessitat d’aprendre com ho 
has de fer i d’experimentar en un  
espai de confiança i seguretat, 
tant en un context grupal com en 
sessions individuals.

Si t’identifiques amb alguna –o amb més d’una– d’aquestes situacions, pot-
ser podries plantejar-te la possibilitat de començar un procés terapèutic.  
I si sents certa resistència a fer aquest pas, pots fer-te dues preguntes més: 
• Vols resoldre el tema o conflicte que et preocupa?

Si la resposta és «no», perfecte, deixa-ho córrer, doncs. 
Si la resposta és «sí», respon la següent: 

• Què o qui t’impedeix fer teràpia?
Una vegada vistos «els teus fantasmes», posa’t les piles per vèncer aquests 

obstacles i pren una decisió. 
Per tal de valorar les teves necessitats i distingir si necessites ajuda pro-

fessional o no, és molt important que t’escoltis en silenci i que et centris en 
tu i en la teva situació.

Quins beneficis aporta el procés terapèutic? 
Has de saber que fer teràpia o seguir un procés terapèutic amb un bon pro-
fessional et permetrà, d’entrada:
• Expressar les teves inquietuds i sentir-te escoltat/ada i acompanyat/ada, 

sense judicis ni consells gratuïts.
• Tenir un punt de suport durant un temps concret, com si es tractés d’un 

bastó per caminar amb més seguretat, fins que sentis que pots anar sol/a.
• Partir d’un model o referent (terapeuta) amb una bona dosi de presèn-

cia, consciència, responsabilitat i humanitat.
Un cop llegides aquestes línies, si veus clarament que t’aniria bé comptar 

amb un professional que t’acompanyi a orientar-te, ajuda’t i deixa’t ajudar.

Què et puc oferir jo?
Si vols saber com funcionen les meves sessions, pots llegir-ne els detalls 
en aquest enllaç de la meva web: www.editorapeuta.cat/serveis-terapeutics. 

Si vols obtenir més informació sobre l’autoestima, pots llegir el meu dar-
rer llibre 100 idees per tenir més autoestima, on trobaràs cent propostes teò-
riques molt útils i un munt d’exercicis de reflexió i acció per aprendre a esti-
mar-te més i millor. Pots trobar-lo o demanar-lo a qualsevol llibreria. Aquí 
tens l’enllaç a la ressenya de l’editorial, per si et ve de gust fer-hi una ulla-
da o llegir-ne les primeres pàgines: https://www.cossetania.com/100-ide-
es-per-tenir-ms-autoestima-2169. Si finalment t’animes a llegir el meu lli-
bre, et desitjo un bon viatge... 

Si vols posar-te en contacte amb mi per fer-me alguna consulta o per 
demanar-me cita, escriu-me un missatge a evamengual@editorapeuta.cat. 

Visita la meva web: www.editorapeuta.cat
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