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I. TU ETS CLAU!

Com es diu popularment, “una relació és cosa de dos”. I volem començar dedicant aquest espai a una de les dues parts: TU.
Si vols sentir-te més segur/a quan et relaciones amb qui estimes, tenir
més idees i recursos per a una comunicació més fluida, és important que miris cap endins.
Si et sents nerviós/osa quan comparteixes el dia a dia amb ell/a; si
sents que l’estrès “es cola” en la manera com parles o actues amb
ell/a; si et sents insegur/a amb què fer i com actuar en determinades
situacions, caldrà treballar també amb tu mateix/a. A la majoria de
“mortals” ens cal fer-ho!
Relacionar-se amb una altra persona, per molt que la puguem estimar, requereix d’una certa calma interior, estar dins nostre i des
d’aquí intentar empatitzar i sentir l’altre. El nostre estat emocional,
la nostra actitud influeixen sempre, ens n’adonem o no, en com ens
relacionem amb els altres.

TU ETS CLAU!
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D’altra banda, hi hagis pensat o no, et toca fer un munt d’aprenentatges nous. En aquest apartat trobaràs també idees al respecte: Allò
que tu necessites per a la vostra relació ha de ser el primer que
cal aprendre!
Per cuidar els altres, primer ens hem de cuidar de nosaltres
mateixos. No ho oblidis:
TU ETS CLAU!
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26. LA POSICIÓ PER A COMUNICAR-SE
D’entrada cal tenir clar que la posició és molt important per a la
comunicació. En general, a les persones ens agrada interactuar amb
els altres en una posició que ens permeti mirar-nos a la cara i estar a
la mateixa alçada. I la posició del cos també és important: quan la
veïna “t’enganxa” pel carrer i et té mitja hora dreta escoltant les
“novetats del barri”, al final ja ni escoltes. Et fan mal les cames, estàs
incòmode/a i necessites moure’t! A no ser que sigui “la xafarderia de
l’any”, llavors aguantes una mica més...

Una bona posició per a comunicar-se ha de ser
còmoda,“sostenible” i facilitar la vostra atenció.

Quan vulguis comunicar-te amb qui estimes, valdrà doncs la pena
preguntar-se:
Estàs còmode/a tu en aquesta posició? La pots sostenir una estona?
Està còmode/a ell/a en aquesta posició? La pot sostenir una estona?
La posició us permet més o menys estar atents l’un a l’altre? És a
dir, prou a prop però sense “envair” l’espai vital de l’altre.
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A què has d’estar atent/a per a saber que comença a estar incòmode/a? Es distreu, es mou, es tensa...

Si hi ha dolor, incomoditat o si les posicions són tan
diferents que no és possible sentir certa proximitat, la
comunicació serà més difícil.

Fitxa núm. 26
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62. A VEGADES ÉS AGRESSIU/IVA
Posem alguns exemples del que volem explicar en aquesta fitxa, potser t’identifiques amb algun d’ells:
Passes pel seu costat i inesperadament “et pega”.
Li dones la mà i, mentre li parles, te l’apreta molt fort o la pessiga.
Li demanes un petó i t’acaba mossegant o esgarrapant la cara.
T’apropes a fer-li unes moixaines i, de manera inesperada, et
tiba els cabells.
Si li poses la mà davant, intenta mossegar-te-la.
Els exemples mostren intents de l’altre d’apropar-se i entrar
en contacte amb tu. Però “el seu cos no l’acompanya”,
necessita fer aquestes aproximacions de manera molt
brusca i intensa per a poder sentir com, amb el seu
apropament i contacte, arriba a tu.
I si t’enfades i li dius que “Això no”, potser encara s’exageri més
la seva resposta o la persona s’enfadi… Totes aquestes reaccions
ens sobten i ens pot saber greu que ens tracti així. Per entendre-les
cal tenir present la seva necessitat de comunicar-se i les dificultats amb el domini del cos que probablement tingui la persona
estimada.

Fitxa núm. 62
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Per a algú amb dificultats per a sentir de manera ordenada el seu cos
un petó, acaronar el cap o agafar la mà sense prémer són accions
massa “suaus”, molt difícils de sentir (notar). I si no les nota ni ordena clarament li resultarà difícil sentir-se a si mateix/a i sentir que està
entrant en contacte amb l’altre. La persona apreta per a poder sentir
i comunicar-se. Quan ens enfadem, tot sovint es frustra més, ja
que amb la seva acció ha aconseguit un efecte que no volia:
fer-te enfadar a tu.

QUÈ PUC FER?
Sent, recorda: el que vol és comunicar-se i entrar en contacte amb tu. Aquest canvi de perspectiva t’ajudarà a evitar viure-ho com agressivitat cap a tu.
Observa i anota: Quins tipus de reaccions “brusques” sol fer el
teu familiar? ..................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
Si t’hi fixes, veuràs que fa CONTACTES FORTS (veure també
la fitxa núm. 39). Respon a aquests contactes oferint-li també contacte fort: amb la
mà tancada, pots PRESSIONAR o AMASSAR la
zona del cos amb la qual
t’ha intentat tocar (la
mà, el braç, etc.). L’ajudaràs
a sentir-la amb més claredat
i a notar-te (sentir-te) a tu
d’una manera més “ordenada”.
192
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Per exemple, si t’apreta la mà, ofereix-li pressions a la seva; si
sembla voler mossegar, ofereix-li pressions fortes al voltant del
crani i la mandíbula; si t’estira els cabells, ofereix pressions des
de l’espatlla fins a la seva mà. També pots provar amb contactes
forts en alguna part diferent, com l’esquena, o bé la mà que
no ha participat... Així la seva atenció pot anar cap a una altra
banda i afluixar.
DURADA: Allarga’ls tanta estona com accepti.
No li posis cara d’enfadat/da (si és que ho pots evitar!). Així
li envies un missatge coherent, tant amb el contacte com amb
l’expressió de la cara: “Hola! Benvingut/uda! Gràcies per comunicar-te amb mi. Mira, així, millor.”

Recorda oferir els contactes forts amb la mà tancada, certa pressió
i millor poca estona!

Com a contrapunt al seu contacte fort li he ofert pressions /
he amassat en (zona) ....................................................................
.......................................................................................................
.......................................... DURANT .................... segons/minuts.

La meva actitud ha estat .............................................................
................................................... Al final el que ha passat és que
.......................................................................................................
................................... El proper cop ho provaré de la mateixa
manera / diferent .......................................................................

Fitxa núm. 62
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93. VESTIR

És una activitat amb molts passos i canvis de posició.
Minimitza tot allò que no sigui necessari (parlar en
excés, sorolls, massa gent…).
Para atenció a la participació activa de l’altre: poden
haver-hi petits/grans moviments que sí que pot fer, i si tu vas
massa ràpid et poden passar per alt.
Sentir com la roba s’apropa i s’allunya del cos és una molt
bona forma de sentir-se un mateix. Fes-la lliscar!
Si està fent quelcom sol/a, procura no parlar i així no
dificultar la tasca.
Si s’equivoca d’ordre intenta donar-li la peça correcta
sense corregir-lo amb paraules.
Segueix sempre la seqüència que us vagi millor: primer
part de dalt o de baix... Recorda: La repetició facilita
l’aprenentatge!
Idees transversals per a aquesta activitat:
ORGANITZACIÓ: 68. PROPOSAR L’ACTIVITAT + 69. PER ON ... + 72.
ENTORN
SENTIR-SE SEGUR: 73. PEUS A TERRA + 74. LA POSICIÓ + 77. LATERALS
COMPRENDRE AMB EL COS: 78. TENSAR + 79. LLISCAR
AUTONOMIA: 82. TREN-ESTACIÓ + 84. GUIA AFFOLTER + 85. UN
MATEIX...
Fitxa núm. 93
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100. MOMENTS DE LLEURE
El lleure és clarament un moment especial amb l’altra persona. Aquests moments ens
vinculen els uns als altres de
manera distesa, sense responsabilitats, sense “l’haver de…”
i sense exigències.
A tots se’ns poden acabar les
idees, de manera que us deixem un llistat amb possibles
idees per a compartir:

ACTIVITATS SENSE OBJECTES
Posar crema de mans
Escoltar música junts
Ballar
Descansar junts
Guerra de polzes, picar la mà, fer un “pols”…
Pintar-se, pintar amb pintura de dits
Fer “croquetes” junts per terra. Ajudar l’altre a fer-les amb les
teves mans o una tela a la cintura

ACTIVITATS AMB UN SOL OBJECTE
Fer massatge amb aparell de vibració i demanar que te’l facin a
tu després
Fer sons, jugar amb la veu amb tub de plàstic o rotlle de paper
de cuina
Compartir un gelat
Fitxa núm. 100

IDEES PER A MOMENTS ESPECIALS

293

Fer sons amb globus
Fer bombolles de sabó
Escoltar música posant les mans sobre l’altaveu
Tibar un mocador. Qui dels dos té mès força?
Jugar amb una pilota gran (passar-la, botar, passar-la per sobre
l’altre…)
Cursa de boletes de paper que cal fer avançar bufant fort
Fer-se fotos amb filtres (com els d’Instagram) i afegir-hi elements
divertits
Posar-se perfum o colònia
Posar un cascabell dins una pilota de tennis fent-li un tall i passar-se-la

ACTIVITATS AMB MÉS D’UN OBJECTE
Jugar a bitlles
Encistellar en una paperera o quelcom sonor
Caixa de records (amb objectes, imatges, olors familiars)
Pintar-se els llavis, maquillar-se
“Guerra de coixins” (pots cosir-ne un en un guant per a que li
sigui més senzill d’usar)
Plantar, trasplantar, regar llavors o planter de plantes aromàtiques
Disfressar-se
Agafar objectes “sorpresa” de dins una caixa o mocador
Cantar i fer música amb una pandereta, xilòfon, tambor, maraques, carraca... Alguns instruments es poden subjetar amb velcro
a les mans o als peus
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