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En l’arti cle anterior vàrem 
revisar les qüestions me-
diques i situacionals; una 
vegada les hem pogut trac-
tar, és imprescindible fer un 
repàs més intern. 

El nostre món emocio-
nal, relacional i moral està 
completament lligat a la 
nostra vivència sexual. 

Abans de tractar el 
símptoma, és a dir el tema 
concret que ens preocupa, 
hem de conèixer les circum-
stàncies personal on s’ha 
originat per poder tractar-lo 
de manera personalitzada, 
coherent i sensible a les 
necessitats i ritme de cada 
persona. 

Hem de tenir en compte 
que en la majoria d’ocasi-
ons, el tema sexual és una 
cara de com gesti onem les 
nostres emocions (nivell 
de sati sfacció amb la vida, 
expressió de necessitats i 

mancances, reconeixement 
i acceptació dels propis 
senti ments…), com ens re-
lacionem (comunicació i 
sati sfacció en les relacions 
personals…) i com tenim la 
nostra autoesti ma i autoi-
matge.

Desprès de fer aquest 
viatge de retrobament per-
sonal, abordem més es-
pecífi cament la sexualitat, 
segons com es presenti  el 
problema. Pensem que la 
resposta sexual humana té 
cinc fases. Els problemes 
poden aparèixer en qual-
sevol d‘aquestes fases i en 
més d’una, i primer l’hem 
de localitzar per donar l’eina 
adequada. 

Les cinc fases de la resposta 
sexual humana

1. Desig. Alguns pro-
blemes en fase desig són 
la seva mancança (és a dir, 

gairebé mai ve de gust tenir 
un apropament sexual) o la 
descompensació (que els 
dos membres de la parella 
tenen nivells de desig molt 
diferents i no s’avenen)

2. Excitació. En aquesta
fase pot haver-hi problemes 
d’erecció en l’home (manca 
o difi cultats per mantenir-
la) i falta de lubricació en la
dona (i/o també dolor, coïs-
sor, rebuig, o impossibilitat
de penetrar…)

3. Alti plà. Fase en què
s’ha assolit l’excitació, pot 
haver-hi problemes perquè 
es manti ngui i poder arribar 
a la fase següent.

4. Orgasme. Pot costar
arribar a l’orgasme, o no 
tenir-ne, com també en 
el cas 

5. Resolució. Fase fi nal
en què s’experimenta la 
safi stacció fí sica i emocional 
després de la relació. De ve-

gades la persona no se sent 
sati sfeta amb les seves re-
lacions, no es comunica bé 
ens els seus desitjos, no se 
sent acceptada o compresa 
pels companys sexuals o 
amb si mateixa i les seves 
habilitats.

Sigui com sigui, la per-
sona que té un problema 
sexual normalment sent 
angoixa per les relacions, es 
preocupa tant que no fl uei-
xen o fi ns i tot pot arribar 
a evitar-les per no passar 
nervis, vergonya o por. 

Què es fa a teràpia se-
xual?

El treball en teràpia se-
xual passa perquè la per-
sona pugui comprendre el 
per què del seu problema, 
se l’acompanya per rebai-
xar l’angoixa que suposa i 
es dóna informació fi able i 
contrastada per aprendre 
més sobre el propi cos i la 
manera de tenir unes expe-

La sexualitat, una experiència emocional

riències més grati fi cants. 
“Som al llit com som a 

la vida”. Conèixer com ens 
relacionem amb el nostre 
cos i com el fem servir en la 
relació amb els altres és un 
viatge a un millor coneixe-
ment de nosaltres mateixos. 
Recordem que la sexualitat 

és un joc, i per tant ens hem 
d’apropar com nens!
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