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Es que no m’entens… 
necessitem Teràpia de Parella?
Quan una parella demana 
per fer teràpia hi ha diver-
sos motius més o menys 
comuns que fi nalment els 
porten a demanar ajuda. 
Un d’ells és la demanda de 
comprensió i suport. 

Hi ha vegades a la vida 
que necessitem un suport 
extra per algun motiu i 
volem que la nostra parella 
ens el pugui donar, encara 
que sovint o no en sap o no 
ens el pot donar. Potser no 
ho vol fer per algun moti u. 

El cas és que posem 
un vidre entre els dos, una 
distància invisible, i acabem 
tenint discussions circulars, 
aquelles que acaben on 
van començar i no porten 
enlloc.

És normal que neces-
sitem sentir-nos entesos 
per trobar-nos bé en una 
relació, però també és cert 
que de vegades no és possi-
ble que arribem a entendre 
plenament a l’altre. Els sen-
ti ments i pensaments que 
tenim són només propietat 

nostra, i encara que els pu-
guem expressar amb clare-
dat i llibertat no sempre els 
podem comparti r. 

La idea romàntica de 
l’amor ens diu que si dues 
persones s’esti men haurien 
de senti r les mateixes coses, 

i això és bastant utòpic. Al 
final som dos móns que 
intenten trobar-se en alguns 
punts de la volta. I amb això 
ja en tenim sort.

El que podem fer per 
trobar-nos millor en parella 
no és intentar convèncer a 

l’altre de que tenim raó, sinó 
acceptar que és una qüesti ó 
de respecte. Encara que no 
t’entengui he de respectar 
els teus senti ments. Només 
així podrem arribar a alguns 
acords. 

De vegades ‘tenir pau 
és millor que tenir raó’. 
Acarnissar-nos en lluites per 
fer-nos entendre només ens 
fa més mal. Parti m de què 
tots dos tenim raó: podem 
arribar a un acord? I si no 
és possible, potser aniria 
bé consultar a un terapeuta 
de parella perquè ens pugui 
ajudar.
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