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I si no em funciona la 
teràpia psicològica?

Per què de vegades no acon-
seguim la desitjada ‘cura’? 
Sovint intentem fer teràpia 
per solucionar un problema 
i podem pensar que no està 
funcionant com caldria o no 
ens està ajudant en la mesura 
que ens agradaria.

Cada teràpia és diferent, 
de manera que analitzar-ne 
els moti us pot no emmotllar-
se a tots els casos. Però sí que 
sabem que moltes vegades 
les persones creuen que serà 
senzill i no hauran de esforçar-
se, o tenen limitats els recur-
sos que pensen usar i poden 
resisti r-se al canvi. En alguns 
casos, pot ser que el diagnòsti c 
no esti gui ajustat. El cas és que 
sabem que algunes persones 
abandonen el tractament 
sense obtenir millores que els 
resulti n sufi cients.

 Abans d’abandonar la 
idea de fer teràpia, hi ha al-
guns punts que val la pena 
considerar sobre el procés que 
hem viscut i potser pensar en 
buscar un altre professional.

- Són  adequats els  recur-
sos psicològics: ¿sents que 
has entrenat aquelles parts de 
tu que necessitava el tracta-
ment? Pot ser que la ‘solució’ 
aportada sigui correcta, però 
necessitem que el terapeuta 
ens ajudi a buscar el pont 
entre el que ens convindria 
fer i el que sabem fer. Podem 
fer-li-explícit :Ho vull fer però 
no sé.

- Implicació i esforç del
pacient: la psicologia no és 
una teràpia passiva, amb la 
implicació del terapeuta i el 
seu treball no és suficient 
Ens podem plantejar si hem 
fet tot el que estava a les 
nostres mans? Hem seguit 
el fi l del que el terapeuta ens 
ha anat aconsellant? Potser 
els suggeriments requereixin 
de temps i de replantejar 
idees llargament arrelades 

Tenim moti vació sufi cient per 
canviar?

- Entorn afavoridor del
problema: si estem envoltats 
de persones que mantenen les 
nostres conductes problema 
(per exemple beure alcohol en 
excés) o les nostres idees (per 
exemple ‘la vida és dura i no es 
pot fer res’) potser ens resulti  
molt més difí cil implicar-nos 
en el nostre procés i canviar.

- Manca de feeling en la
relació terapèuti ca: pot no ser 

un problema del professional 
ni del pacient, de vegades la 
comunicació no flueix o hi 
ha falta d’enteniment. Potser 
com a pacient no desenvolu-
pem la confi ança necessària 
per fer un bon procés.

Has senti t algunes d’aques-
tes coses? Val la pena que ho 
considereu i provis amb un al-
tre professional. Hi ha diversos 
ti pus de teràpia i de terapeu-
tes, pots trobar-ne  alguna que 
s’ajusti  millor a tu.
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