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Anar al psicòleg: peti ts canvis, grans diferències
camí en el coneixement d’un 
mateix. 

Cadascú pensa que es 
coneix bé, però el cert és que 
no podem preveure com ens 
afectaran els diferents reptes 
que ens va posant la vida.

Moltes vegades aquestes 
experiències ens enriquiran 
i altres ens sorprendran, 
inclús poden deixar-nos una 
mica desorientats. 

La teràpia ens ressitua al 
nostre camí, ens dóna vies 
opcionals i ens proporciona 
les eines

per continuar fent el 
nostre trajecte. El psicòleg i 
el pacient ens acompanyem 
durant una part del camí de 
la vida.

Com funciona la teràpia? 
La majoria de la gent creu 

En aquest article proposo 
les preguntes freqüents que 
podem fer-nos abans d’en-
tomar un procés  terapèu-
ti c. Espero puguin ajudar a 
resoldre alguns dubtes per 
a aquelles persones que al-
guna vegada s’han plantejat 
consultar amb un psicòleg.

Per començar, saber que 
els psicòlegs ens encarre-
guem del pati ment emocio-
nal, és a dir, de tot allò que 
ens provoca malestar sense 
que es localitzi en una part 
del nostre cos (diguem-li ‘fí -
sica’). Per tant, si la persona 
pateix pell moti u que sigui, 
podem treballar plegats per 
ajuidar-la a manegar aquest 
pati ment.

Què és fer teràpia? 
Fer teràpia és començar un 

que els psicòlegs ‘canviem’ 
les persones, fem que es 
converteixin en algú dife-
rent, però això no es així. 

Encara que tinguis un 
problema no per això tu ets 
un problema.

 Ens encarreguem de 
buscar allò que no funciona 
bé i trobem la solució que 
més et convingui conjunta-
ment. Peti ts canvis suposen 
a vegades grans diferèn-
cies.

Què es fa en una sessió? 
La teràpia es basa sobretot 
en la conversa, pacient i 
terapeuta treballem en la 
construcció de significats 
(comprendre’s mútuament); 
en el meu cas, treballo amb 
diverses tècniques creati-
ves que provenen de les 
diferents escoles en les que 
m’he format. 

Les tècniques són mane-
res d’arribar a coneixements 
nous i es negocien amb el 
pacient. Intentem buscar 
aquelles tasques que siguin 
més afi ns a la persona i el 
més agradables possibles. 
Sempre ets tu qui decideix 

quant el vols implicar.
Iniciar un procés de te-

ràpia sempre és una decisió 
delicada i molt personal; 
els psicòlegs terapeutes 
confi em que sigui una por-

ta oberta, una oportunitat 
engrescadora per a treba-
llar per al propi benestar 
emocional, aprenent eines 
i recursos que ajudin la 
persona en la seva trajec-

tòria vital.
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