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DESENVOLUPAR LA RESILIÈNCIA 

Molt sovint la vida fa i desfà al marge de nosaltres i dels nostres 
plans. 

Tot el que ens va passant, tant el que rebem amb alegria  
com el que ens deixa fora de joc, no és altra cosa que la vida.

Tot ens passa per alguna cosa, però ho esbrinarem al cap d’un 
temps, sempre que ens ho preguntem i en posem consciència, és clar. 

La resiliència47 és la capacitat per afrontar amb èxit situacions des-
favorables o de risc i per recuperar-se, adaptar-se i desenvolupar-se 
positivament en les circumstàncies adverses. 

Davant les adversitats, ens hi podem resistir, ens en podem quei-
xar i no moure ni un dit. Però també podem assumir-les, adaptar-nos 
a la nova situació; és a dir, desenvolupar la resiliència, la qual reque-
reix cinc actituds:48

– Convèncer-nos que podem superar amb èxit els obstacles, tant si 
ens semblen difícils com impossibles. 

– Adaptar-nos a les situacions, flexibilitzar-nos. 

– Tenir paciència: sovint els resultats s’obtenen a mitjà-llarg termini. 

– Superar els propis límits: anar cap al que desconeixem i adquirir 
noves eines vitals. 

47 Concepte creat per Boris Cyrulnik, neuròleg, psiquiatre i psicoanalista francès.
48 «5 cosas que desarrollan las personas resilientes», Jordi Gil (www.gestaltsalut.com).
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– Invocar el nostre guerrer interior: connectar-nos amb la força i el 
poder propis. 

Ets una persona resilient? Observa el teu grau de resiliència 
valorant en quina mesura apliques les actituds anteriors davant 
les adversitats: convenciment, adaptació, paciència, superació i guerrer 
interior. Evoca situacions reals per tal de puntuar-te amb més 
encert. Pots fer servir percentatges (10  > 100 %), o bé punts 
(1 > 10).

També ens pot donar més resiliència i autoestima:

– Tenir sentit de l’humor. 

– Aprendre a tolerar les frustracions. 

– Gestionar les emocions.

– Deixar anar el que no ens convé.

– Resistir la desqualificació dels altres.

– No fer propis els problemes dels altres. 

– Decidir i solucionar problemes creativament.

– Mostrar-nos optimistes i persistents davant del «fracàs».

– Mantenir una distància social adequada.

– Establir relacions basades en l’afecte i el respecte mutu.

Tria les accions de la llista anterior que trobes a faltar en la 
teva manera de fer i anota-les en un full a part. 

Afegeix-hi les actituds de l’exercici anterior que has valorat 
amb la puntuació més baixa.

Pensa com podries despertar en tu aquestes accions i acti-
tuds per tal de guanyar més resiliència.
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