
RECOMANACIONS PER AL BENESTAR PSICOLÒGIC:
L'ésser humà és un ésser social per naturalesa, ens agrada estar en grups des de molt 
petits, ens cal aquest contacte, aquest vincle.
El problema és que no veiem que també necessitem aquesta connexió amb nosaltres 
mateixos i en l'entorn en què vivim és pràcticament impossible donar-nos compte.

Davant tota aquesta situació, només tenim dues opcions clares:

- Agafar-ho de forma negativa i enfonsar-nos en els nostres propis pensaments 
autodestructius.
- Agafar-ho de forma positiva i aprofitar aquesta oportunitat per potenciar aquesta part 
nostra tan oblidada.

Sempre ens queixem que no tenim temps, bé, les nostres queixes han estat escoltades, 
ara cal ser conscients d'aquesta situació i aprofitar-la de manera positiva, com? A 
continuació us dono unes recomanacions que poden ajudar a gestionar totes aquestes 
emocions:

- No més psicosi: Primer de tot no fomentar aquesta pandèmia més del que ja ho estan fent 
els mitjans de comunicació, està bé saber les novetats i dur a el dia com està la situació 
actual, però no alimentem més aquesta psicosi, perquè l'única que produeix és més 
irritabilitat, por, angoixa i sobretot ansietat i com a conseqüència desencadena un vincle 
viciós de pensaments negatius que pot acabar provocant que mengem de forma més 
ansiosa i fer que les nostres defenses empitjorin repercutint d'aquesta manera en la nostra 
salut i fent que siguem més vulnerables davant a possibles infeccions.

- Escolta't: Llegeix més, pinta, escriu, escolta't a tu i als del teu voltant, fes tot allò que mai 
pots fer per falta de temps. Mima't per dins i per fora donar-vos massatges, mascaretes 
facials ...

- Aprèn a relaxar-te: Medita, respira, elimina tota la tensió del teu cos, treient la tensió 
podràs escoltar-te molt millor a tu i als altres i tots els teus pensaments seran més clars i 
positius.

- Estableix llaços d'unió: Aprofita per establir llaços d'unió amb els teus éssers estimats, 
converseu, deixeu el telèfon i interessar-vos per com estan les persones amb les que 
conviviu i teniu al voltant. Poder fer videotrucades amb els vostres familiars més pròxims, 
avis, cosins, oncles ... Cal aprofitar la tecnologia per a alguna cosa més positiu.

-Cuida't: Fes una rutina senzilla que puguis fer de forma diària i aneu pujant la intensitat, et 
sorprendràs la rapidesa amb què millores quan li dediques una mica de temps al dia, 
aprofita els vídeos d’Internet per ajudar-te. El mateix amb l'alimentació, ara tenim temps de 
sobres, aprofita per cuinar tots aquells plats que no podies, per cuinar amb els teus fills, feu 
servir la imaginació per innovar i que cada dia sigui un membre diferent de la família que 
cuini i us sorprengui.

- Aprèn: Mira vídeos per Internet, sèries o pel·lícules d'alguna cosa que t'apassioni i omple’t 
d'això, aprèn, crea, imagina i diverteix-te.

- Organització i límits: Organitza el teu temps i no et quedis sense fer res tot el dia, fes una 
programació del que t'agradaria fer i limita el teu ús del telèfon mòbil i d'estar tot el dia 
veient programes de televisió buits.

- Prendre consciència: Del nostre potencial empàtic i col·lectiu per preservar la vida 
col·lectiva i la nostra pròpia, som amos dels nostres pensaments, les nostres actituds, les 
nostres accions. Queda't amb tot lo positiu d'aquesta experiència i feu que aquests hàbits 
durin en tu molt de temps. La clau està en la importància de la perspectiva que li donem a 
les coses.

Aprenem a escoltar-nos més i a viure més tranquils, les petites coses són les que realment 
són importants.
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