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“No puc relaxar-me perquè 
no ho puc controlar. Si po-
gués prendre les regnes del 
que passa, em podria rela-
xar i no estar estressat... “ 

Aquests són casos fre-
qüents pels quals les perso-
nes entren en crisi. 

Doncs resulta que és 
justament a l’inrevés. 

Com més intenti s con-
trolar, més angoixa i por al 
descontrol desenvoluparàs. 
Intentar controlar-ho tot, 
ser perfeccionista, tenir una 
planifi cació molt rígida, ens 
fa persones molt críti ques 
amb els altres i amb nosal-
tres mateixos.

 Aquesta por a perdre 
el control genera un males-
tar en la nostra ment que 
no ens permet avaluar les 
situacions de forma verita-
blement objecti va i prendre 
decisions adequades per al 
nostre benestar. 

Encara que en un primer 
moment no ho puguem 
veure, tots els esdeveni-
ments de la nostra vida 
tenen una relació i un ordre 
conseqüent.

Moltes vegades, només 
veiem un devessall de suc-
cessos que poden semblar 
injustos i incoherents caient 
a sobre nostre. Les emo-
cions es desboquen i pot 
costar fi ns i tot reconèixer 
què se sent. 

En molts casos, l’indica-
ti u més clar d’aquest ‘desor-
dre’ és l’ansietat. Quan una 
persona comença a tenir 
atacs de pànic o angoixa lo-

S’escapa del meu control 

calitzats i críti cs, s’atura i ne-
cessita reposar i fer alguna 
cosa per desfer-se d’aquesta 
desagradable sensació. I 
aquesta és exactament la 
seva funció: donar-nos una 
aturada. 

Quan s’entra en aquests 
cercles viciosos, la decisió 
de buscar ajuda professio-
nal pot alleujar-i ajudar-nos 
a fer un zoom per agafar 
perspecti va. 

No cal arribar a un ma-
lestar insuportable per 
demanar ajuda. Quan es 
presenti  el ‘embús’ serà més 
fàcil de resoldre que quan es 
cronifi qui. 
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