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Sempre em preocupo
un futur incert. Com a tal, no és 
‘real’, no existeix i potser no arribi 
mai a succeir. 

Com el seu propi nom indica, 
pre/ocupar-se suposa intentar 
fer-se càrrec de quelcom abans 
de que passi. Impossible, no? 
Ningú pot actuar per endavant 
quan el moment encara no ha 
arribat, és una il·lusió. 

Aleshores,  per què hi ha per-
sones que es preocupen tant?

La capacitat de deixar la preo-
cupació de banda té a veure amb 
la confi ança. Aquelles persones 
que confi en en les seves capaci-
tats i punts forts creuen que po-

Les preocupacions i els proble-
mes formen part de la nostra 
vida quoti diana des d’edats pri-
merenques. La nostra ment és 
capaç de preveure i organitzar el 
futur, i això desperta la nostra por 
davant la incertesa. 

Hem de saber diferenciar 
el que és un problema d’una 
preocupació. 

Un problema és una difi cul-
tat a superar davant la qual, si 
fem una combinació adequada 
dels elements, arribem a una 
resolució. En canvi, una preocu-
pació és una idea que la nostra 
ment ha generat per a controlar 

den superar els seus problemes, 
‘s’ho creuen’ i creuen que seran 
capaces de solucionar-ho quan 
arribi el moment.

És molt probable que encara 
que ti nguis pla A, B i C, la majoria 
de les vegades el que ha passat 
és D o B1. Massa energia del 
present desaprofitada en un 
futur que no podem conèixer. 
Recorda que la única energia úti l 
es la que inverteixes en allò que 
sí existeix, el present, l’ara. Podem 
fer-nos càrrec d’una peti ta part 
cada dia.

Potser no pots deslliurar-te 
dels teus pensaments catastrofi s-
tes, les teves pors i preocupacions 
fàcilment. Si això està empitjorant 
la teva qualitat de vida, no dubti s 
en consultar. La ment té una gran 
capacitat per a aprendre i modifi -
car-se que val la pena treballar.
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