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Taller breu

Demanar perdó, jo? Ni boja...!

DE PERDÓ
E

DA
TE

S

(eines psicològiques del perdó)

D

FUNDACIÓ VIDAL i BARRAQUER
Departament de Docència
C/ Sant Gervasi de Cassoles 88-90
08022 BARCELONA
Telèfon 93 434 00 01
Informació i inscripcions: docencia@fvb.cat
www.fvb.cat

VIU UN PROCÉS

VI

Treure el verí del teu cos implica deixar de voler
venjar-se, en resum, deixar de fer conductes
destructives cap a qui et va mossegar. Perquè
només pensant en la venjança el verí es posa
en marxa. Per això, si vols que la ferida es curi,
has de deixar els pensaments voluntaris de
venjança cap a qui et va fer mal.

Informació i inscripcions:

CAN

Quan algú et fa mal és com si et mossegués
una serp. N’hi ha que tenen la boca gran i fan
ferides immenses. Una vegada que t’ha deixat
de mossegar curar una mossegada així pot
ser llarg i difícil; però qualsevol ferida finalment
es tanca. El problema és molt pitjor si la serp
és verinosa i, tot i que se n’’ha anat, et deixa
un verí a dins que impedeix que la ferida es
tanqui. Els verins més comuns són el de la
venjança, el de l’ull per ull, dent per dent, el de
buscar justícia per sobre de tot... El verí pot
estar actuant durant molts anys i, per això, la
ferida no es tanca, el dolor no cessa durant
tot aquest temps i la teva vida perd alegria,
força i energia. Cada vegada que penses
en la venjança, o la injustícia que t’han fet, la
ferida s’obre i fa mal, perquè recordes el mal
que t’han fet i el record del patiment et porta a
sentir de nou.

Un curs sobre el perdó.
Per què?
Demanar perdó i perdonar es perfilen com a processos terapèutics importants en la psicoteràpia
actual i futura. Quan ens fan mal la reacció immediata i lògica és anar contra qui ens ho ha fet;
aquesta reacció natural té els seus problemes...
OBJECTIU del CURS
L’objectiu del taller és viure un procés de
perdó. Per això serà necessari endinsar-se
en el propi món interior i reviure les diferents
situacions en las que la persona s’ha quedat
bloquejada. A través d’unes nocions senzilles
de teoria de psicologia profunda i a través de
dinàmiques diverses s’aniran desenvolupant
les diferents etapes del procés de perdó.
Objectius específics
1. Coneixement de nosaltres mateixos
i de les nostres biografies.
2. Adquisició d’una breu conceptualització
operativa des de l’àmbit psicològic.
3. Desemmascarar les falses concepcions
del perdó
4. Conèixer la complexitat del procés
de perdó: agressió, venjança, culpa,
reparació.
5. Treballar en les diferents etapes
del procés de perdó.

Metodologia
El taller es realitzarà a través de reflexió,
relaxacions, diverses dinàmiques i d’alguna
sessió d’arteràpia.
Horari i Calendari
El curs es fa en 6 sessions setmanals
de 2 hores.
Dies: 19 i 26 de març, 2, 23 i 30 d’abril
i 7 de maig
Hora: de 18.30 a 20:30h.
Lloc
Seu de l’Institut Universitari de Salut Mental
Vidal i Barraquer.
Carrer de Sant Gervasi de Cassoles, 88-90.
Preu
250 € (hi ha ajuts per a persones amb
dificultats econòmiques)
A càrrec de
MAITE VALLS. Llicenciada en Psicologia i

psicòloga. Màster en Psicologia Sanitària.
Especialista d’orientació educativa.
Diplomatura de Magisteri Diplomada en
Ciències Religioses. Professora del Postgrau
d’Acompanyament Espiritual i del Màster
d’Espiritualitat Transcultural, IUSM Vidal
i Barraquer URL. Professora a ISCREB,
Barcelona.
Montse Jané. Màster i Postgrau en
Arteràpia. Diplomatura en Magisteri.
Postgrau en Orientació i Tutoria.

El procés de perdó no implica l’abandó
de la recerca de la justícia ni de deixar de
defensar els teus drets: només es tracta
de no buscar-hi un alleujament emocional
que impliqui que la recerca de la justícia es
converteixi en el centre de les teves accions
i que dificulti el teu avanç en altres dels teus
interessos, objectius i valors.
El perdó és terapèutic, altament terapèutic.
Els processos psicològics subjacents i
els beneficis personals que té exercir-lo.
D’aquesta manera, es veuen els efectes
que té perdonar, deixant de banda les
connotacions ideològiques o socials, que
té la paraula perdó i que poden fer difícil
entendre que pot ser un procés terapèutic.
Perdonar és un element relativament
nou en la teràpia, comença a introduir-se
tímidament en els anys 70; però no és fins
als 90 quan es comença a considerar una
eina terapèutica a tenir en compte (Wade
et alt, 2008). Hi ha consens a considerar
que perdonar consisteix en un canvi de
conductes destructives voluntàries dirigides
contra el que ha fet el mal, per altres
constructives. (McCullough, Worthington,
i Rachal, 1997). El perdó no és un acte
únic que es fa en un moment donat, és un
procés continu que es pot anar aprofundint
i completant al llarg del temps. Per això
es donen diversos nivells de perdó (Case,
2005) que es poden considerar com una
sèrie de tasques que van completant i
incrementant el procés fins arribar al grau
més complet de perdó.

