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QUÈ NO PODEM CANVIAR?

No podem canviar el temps que fa ni les estacions de l’any. Els 
fenòmens naturals, però, no són un entrebanc en la nostra vida; ens 
hi adaptem i, a més, ens serveixen per organitzar-nos. Per contra, hi 
ha altres fets ineludibles que ens poden afectar: 

Les malalties. Les podem patir un temps o tota una vida, amb símp-
tomes o bé amb seqüeles. Afortunadament, en molts casos es poden 
superar i ens en sortim més forts i vitals. D’altra banda, si ens cuidem, 
tant físicament com psicològicament, hi ha malalties que podrem 
evitar. 

El pas del temps. No podem fer res per aturar-lo, però fer exercici, 
riure i mantenir una dieta saludable ens ajuda a envellir amb més sa-
lut. Fer-se gran pot esdevenir un problema i una obsessió per a deter-
minades persones, que s’aferren a la cirurgia estètica o a determinats 
medicaments per intentar semblar més joves. Però el temps passarà 
igualment. 

La mort. Quan se’ns mor un ésser estimat, ja sigui una persona o 
un animal, rebem un cop molt fort i necessitem passar un període de 
dol: atendre els sentiments i les emocions que sorgeixen, la compa-
nyia d’altres persones que estimem i el pas del temps ens ajudaran a 
acceptar la pèrdua i a viure la nova situació. 

Tenir present i acceptar que el pas del temps i la mort són 
inevitables ens pot servir per gaudir més de la vida.

Accidents i catàstrofes. Els actes bèl·lics, els desastres mediambientals, 
les catàstrofes naturals i altres desgràcies d’abast més individual no 
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les podem evitar però, com deia Viktor Frankl,27 el que sí que podem 
decidir és l’actitud amb què afrontem aquests contratemps.

El passat. Les nostres arrels familiars i les experiències viscudes 
tampoc no es poden canviar. Més aviat —ens agradi o no— ens defi-
neixen, ens fan ser com som: que el pare ens abandoni de petits o que 
la mare ens sobreprotegeixi condicionarà la nostra manera de veure 
el món i de desenvolupar-nos-hi. El nostre passat determina aspectes 
de la nostra personalitat que no ens agraden, com ara la impaciència, 
l’excés de preocupacions, la facilitat per enrabiar-nos o entristir-nos, 
etcètera.

Les accions d’altres persones. Sovint, el que diu o fa la gent propera ens 
arriba a afectar sense que ho puguem canviar, com ara que un veí que 
apreciem marxi a viure a un altre lloc, que una amistat no ens convidi 
a una festa o que a la feina ascendeixin una altra persona per a un 
càrrec que esperàvem ocupar des de feia temps. 

Altres inconvenients domèstics i quotidians. De vegades vivim situacions 
que tot i no ser greus ens poden torbar considerablement; per exem-
ple, les obres de la terrassa del costat, el soroll constant d’un aparell 
d’aire condicionat o el típic gos que es passa el dia bordant. 

Hi ha moltes coses que no podem canviar i no tenim més remei 
que aprendre a acceptar-les si volem ser més feliços.

– Què no pots canviar de tu?

– Què no pots canviar dels altres (parents, amics o companys)? 

– Què no pots canviar del teu entorn? 

Quan ens resistim a acceptar una situació que no podem canviar, 
entrem en conflicte, lluitem contra la vida. Quedar-nos-hi encallats 
ens produirà malestar i condicionarà negativament les nostres emo-
cions. La serenitat és el millor antídot, ja que ens permetrà rendir-nos 
a poc a poc davant l’evidència i acceptar la nova situació per seguir 
endavant.

27 Vegeu el capítol 50: «Podem amb tot i més!».
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«La felicitat consisteix a prendre amb alegria el que la vida 
ens dona i a deixar anar amb la mateixa alegria el que la vida ens 
pren.»

 sant agustí

Podem cercar la serenitat de moltes maneres: una dutxa d’aigua 
calenta, un bon massatge, una sessió de ioga, practicar la meditació, 
escoltar música relaxant, llegir una novel·la i, sobretot, tranquil·litat 
i bons aliments!

Quins altres recursos pots fer servir per arribar a un estat de 
serenitat? 
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