
18 SalutDivendres, 4 de març de 2016

Ho hauria de saber?

sible i assertiva no hi ha 
problema en transmetre en 
les meves relacions el que 
necessito.
- Puc preguntar. Si no sé
què puc fer per tu, el que
demostra el meu interès
és preguntar-t’ho per aju-
dar-te.
- La gent s’equivoca, és part
de ser humà. No passa res
si demanem perdó per la
inconveniència e intentem

És una creença molt comú 
pensar que si estimem a 
algú hauríem de saber el 
que pensa en cada moment. 
Inclús més, hauríem de 
saber el que sent i el que 
necessita. Es una simbiosi 
irreal. A més, si no passa, 
és una font de discussions, 
retrets i frustració inacaba-
ble. I sobretot inúti l. Hem de 
diferenciar entre:

Endevinació: Fet que es 
coneix sense uti litzar pro-
cediments basats en la raó 
sino per mitjans màgics.

Empati a: És la capacitat 
cogniti va de percebre, en un 
context comú, el que l’altre 
pot senti r. 

Està més que bé voler 
entrenar l’empati a. És una 
eina necessària per a unes 
relacions sòlides i enriqui-
dores.  Però si no donem a 
l’altre una informació míni-
ma, no coneixem capacitat 
‘humana’ per saber com 
interpretar-lo. Hi ha algunes 
coses que hem de tenir en 
compte:
- Tinc dret a demanar (no
exigir) D’una manera sen-

arreglar-ho. La propera ve-
gada, ja ho sabrem.
- Pots entendre perfecta-
ment a algú i no per això
estar-hi d’acord. Pots ser
respectuós amb els senti -
ments aliens però no per
això acatar-los.

Canviar aquesta idea 
pot eliminar mal de caps 
que desgasten les relacions. 
Si creus que és un aspec-
te amb el que pots tenir 

dificultats, no dubtis en 
consultar i revisar-ho per 
tenir una comunicació més 
directa i sana.
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