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Com soluciono un problema?

en el nostre cercle d’in-
fl uència, d’acció. És a dir, 
aquelles coses per les que 
nosaltres tenim possibi-
litats reals de moure’ns i 
fer quelcom sense ajuda 
externa. 

Desprès tindrem les 
possibilitats que tenim a 
través de la infl uència; no 
vol dir que segur que ho 
aconseguirem, sinó que 
tenim la possibilitat d’apro-
par-nos a algú que ens 
pugui ajudar.

A l’hora de plantejar-nos 
de solucionar un problema, 
respectar els nostres límits 
és comprendre i acceptar 
que és totalment cert que 
hi ha coses que es poden 
i coses que no es poden 
aconseguir. 

És simple encara que 
pugui semblar difí cil, però 
en realitat es tracta de 
valorar en quina zona de 
la nostra infl uència està la 
idea que ens estem plan-
tejant. 

Les possibilitats d’acció 
que tenim quan volem 
solucionar un problema es 
divideixen en tres parts:

- Cercle de infl uència: la
solució està sota el nostre 
control.

- Cercle d’efectes: po-
dem fer només fi ns a on ar-
riben les nostres recursos.

- Cercle de preocupació:
quan la solució està fora 
del nostre abast, llavors les 
coses   donen voltes en el 
nostre cap sense producte 
positi u.

Allò essencial es com-
prendre quines coses es 
troben de forma realista 

I per últim, la temu-
da zona de ‘preocupació’ 
on hem de frustrar-nos 
i acceptar que no depèn 
de nosaltres i, per moltes 
voltes que li donem, no hi 
podem fer res. 

La majoria dels pro-
blemes emocionals que 
desenvolupem (ansietat, 
estrès, insomni, depressió, 
fòbies) estan relacionades 
amb la difi cultat per a ca-
tegoritzar les situació en 
les tres zones.

 Altres vegades, la por 
ens bloqueja per prendre la 
responsabilitat d’acceptar 
la nostra infl uència i que 
és possible que no resulti  
com esperàvem, per tant 
preferim no intentar-ho.

Aquest temps que passa 
entre saber què necessites i 
fer allò necessari per acon-
seguir-ho pot ser angoixós, 
robar-te la son i generar 
malestar fí sic i psicològic.

 La solució és simple: fes 
el que penses. Si no funcio-
na, fes una altra cosa. 

No podem endevinar el 
futur, no sabrem quina és 
la resposta correcta abans 
d’actuar. Recorda que les 
teves accions, el procés, et 
donarà respostes de per on 
has d’anar. 
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“Sense risc en la lluita, 
no hi ha glòria en la victòria“


