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Contextualització

Pluralisme assistencial:
Diverses alternatives de solució en salut

A l’actualitat i ja des de temps antics coexisteixen diferents sabers i pràctiques
relatius al procés salut, malaltia i atenció.

El model de l’autoatenció o la gestió de la salut per part de la pròpia persona que
pateix la dificultat esdevé el nivell primari d’atenció. Pels estoics l’autosuficiència
era una de les vies de felicitat.

En segon lloc trobem el model d’atenció als altres o la gestió de la salut per part
de la persona que pateix la dificultat acompanyada, assessorada i/o intervinguda
per una altra que l’ajuda ja sigui a nivell personal (com per exemple els propis
grups de pertinença) i/o institucional com a professional de la salut.

Segons si les teràpies tenen una validesa científica demostrada o no es
classifiquen en model hegemònic o biomèdic (medicina basada en l’evidència
científica) o en model alternatiu o tradicional (medicina basada en la pràctica
clínica sense evidència científica). Convé recordar que el coneixement científic és
incomplet i pot ser que coses aparentment no relacionades ho estiguin.

Existeixen diversos models d'atenció als altres en el procés salut-malaltia. L'enfoc
biopsicosocial representa el més estès a dia d'avui entre les professions del camp
de la salut. Les dimensions que abarca són les següents:

● Dimensió biològica.
● Dimensió experiencial.
● Dimensió cultural.

A continuació describim cadascuna.

1. La dimensió biològica de la malaltia (disease)

L’estudi de la dimensió biològica del procés salut-malaltia segueix un model
empíric i experimental (derivat de la filosofia aristotèlica) propi de les ciències
biològiques. Està fonamentada en les evidències d’una suposada objectivitat, és
a dir, en l’estudi dels processos de canvi que es produeixen al cos a nivell físic,



químic i biològic. També podríem anomenar-la medicina basada en l’evidència
biològica a partir d’ investigacions quantitatives. Per exemple, en el cas de la
fisioteràpia s’enfoca a la fisiologia, patologia, anatomia o biomecànica de la
lesió.

2. La dimensió psicològica (illness)

L’estudi de la dimensió psicològica del procés salut-malaltia segueix un model
teòric (derivat de la filosofia platònica) propi de les ciències psicològiques (com la
psicologia, l’antropologia, la filosofia o d’altres ciències de l’estudi de la ment).
Està fonamentada en les referències individuals o de l’experiència subjectiva de
la persona, és a dir, de com s’orienta, es relaciona i experimenta la situació.
També podríem anomenar-la, en contraposició a la medicina basada en
l’evidència biològica, «medicina basada en les referències psicològiques» a partir
d’ investigacions quantitatives i qualitatives. Per exemple, en el cas de la
fisioteràpia s’enfoca a la manera com es comunica la persona amb si mateixa,
amb els altres i amb el món a nivell sensorial (com percep), emocional (què sent)
racional (què pensa) i conductual (com actua) quan experimenta la situació
problemàtica.

3. La dimensió social/cultural (sickness)

L’estudi de la dimensió social segueix un model teòric (derivat de la filosofia
platònica) propi de les ciències psicosocials (com l’antropologia, la sociologia o
l’etnografia). Està fonamentada en les repercusions socials, culturals i polítiques.
També podríem anomenar-la «medicina basada en les relacions amb els grups
o sistemes de pertinença» a partir d’ investigacions quantitatives i qualitatives.
Per exemple, en el cas de la fisioteràpia s’enfoca a com afecta el problema a les
activitats de la vida diària de la persona i a la seva interrelació amb els seus
vincles o sistemes de pertinença (família, amics, companys de treball, grups
socials…).

Aquesta perspectiva triple que anomenem model biopsicosocial del procés
salut-malaltia-atenció afecta tant al terreny de la interpretació (com ens
expliquem el que passa) com al de l’actuació (què fem per tractar-ho).

Val a dir que en realitat les persones funcionem d’una manera unitària i
entramada.

Segons quin sigui l'objectiu de l'assistència podem dividir-la en tres tipus:

● Medicina preventiva.
● Medicina paliativa.



● Medicina resolutiva.

A continuació describim cadascuna.

Medicina preventiva

Aquesta medicina basa l’acció terapèutica en la prevenció. El terapeuta basa
l’acció terapèutica en ajudar la persona a a prevenir possibles danys i a mantenir
l’estat de benestar.

En quins casos està indicada la medicina preventiva?

Per exemple:

● Quan es vulgui mantenir l’estat de benestar.
● Quan es vulgui evitar el dany.
● Quan vulguem minimitzar la càrrega dels serveis públics de salut.

Medicina paliativa

Aquesta medicina basa l’acció terapèutica en millorar la qualitat de vida de la
persona durant el procés de salut-malaltia. El terapeuta basa l’acció terapèutica
en ajudar a la persona a afrontar l’adversitat o problema de salut des d’un un
estat de major vitalitat a fi de reduir el patiment psicològic i emocional així com
incrementar la percepció de benestar.

En quins casos està indicada la medicina paliativa?

Per exemple:

● Quan no es pugui resoldre un conflicte o una situació problemàtica.
● Quan es vulgui connectar amb la satisfacció.
● Quan es busqui consol i acompanyament.
● Quan es busqui contacte, companyia o es vulgui disminuir la percepció de

soletat
● Quan es busqui comunicar, exposar una opinió o una queixa.

Medicina resolutiva

Aquesta medicina basa l’acció terapèutica en curar el dany. El terapeuta basa
l’acció terapèutica en ajudar a la persona a resoldre el símptoma o dificultat.



Tanmateix pensem que cal tenir present algunes consideracions abans d’actuar
per tal de no precipitar-nos i causar més dany:

En quins casos està indicada la medicina resolutiva?

Per exemple:

● Quan es vulgui resoldre un conflicte o una situació problemàtica.
● Resoldre una lesió pendent de curació.
● Connectar amb la satisfacció.

Segons quina estratègia volguem utilitzar per atendre el procés salut-malaltia
podem classificar tres tipus de metodologies:

● Tècniques exducere o pedagogia de la salut basada en les referències de la
persona

● Tècniques educare o pedagogia de la salut basada en les referències del
professional

● Tècniques interventives o intervencions en salut basats en les referències
del professional

Medicina Exducere

«Només tu pots saber què et passa, per què et passa i què has de fer per
resoldre-ho. Si vols jo puc ajudar-te a que ho trobis».

Aquesta medicina basa l’acció terapèutica en la creativitat o el significat llatí
exducere del terme «educar».

El terapeuta basa l’acció terapèutica / educativa en facilitar que el pacient
rescati de la memòria o generi per si mateix capacitats, estratègies i recursos
que l’ajudin a resoldre el seu problema de salut. D’aquesta manera oferim un
model de flexibilitat en quant a la percepció del món i obrim tot un camp de
possibilitats d’actuació en diferents situacions. D’això en diem respectar les
diferents cultures de salut. I és que convé recordar que el coneixement mèdic és
incomplet i pot ser que coses aparentment no relacionades ho estiguin. També
evitem la natural resistència al canvi fruit de discursos directes susceptibles a la
confrontació d’opinions. L’objectiu principal de la visita consisteix en empoderar
la persona perquè emprengui accions de solució per pròpia iniciativa en el
present. Per aconseguir-ho facilitem que comprengui per si mateixa, faci llum,
doni sentit i s’adoni de què li passa sense dir-li directament. L’ajudem a accedir i
recuperar les seves capacitats i recursos i a traslladar-la a un estat de més força,
energia i vitalitat. També l’ajudem a adquirir hàbits de vida més saludables per



reactivar els processos d’autocuració inherents del cos i els mecanismes
psicològics de ressolució de conflictes. En aquest cas la persona actua com a
creadora de salut a partir d’informació interna. Aquesta forma de pedagogia
basa l’aprenentatge de salut en el que en el camp de l’educació anomenen
«creativitat» o el significat llatí exducere del terme «educar». Molt extès en
fisioteràpia en el camp de la maièutica o art d’interrogar i el de les metàfores o
art de relatar.

Utilitzarem el model de la medicina educativa exducere o creativa en les
següents situacions:

Per exemple:

● en casos que es considerin menys urgents o de menor gravetat.
● quan preferim empoderar la persona ajudant-la a recuperar capacitats i

recursos oblidats.
● quan volem oferir un model de flexibilitat en quant a la percepció del món

i les possibles actuacions en diferents situacions.
● quan volem evitar precipitar-nos i prevenir possibles danys que poguem

causar amb les nostres interpretacions i intervencions.
● quan volem fomentar la seva independència i autonomia com a individu

qui extreu les seves pròpies conclusions i emprèn accions per pròpia
iniciativa.

● quan volem respectar el comportament del símptoma i escoltar els
missatges que porta.

● quan vol explorar la seva dimensió creativa.
● quan vol aprendre hàbits de vida saludables.
● quan preferim evitar la passivitat i el paternalisme.
● quan volem que l’aprenentatge quedi més segellat a la memòria i el faci

més rememorable en futures situacions.
● quan volem evitar dependències de la teràpia.
● quan volem evitar el colapse del sistema sanitari.
● quan volem reduir despeses, l’explotació de recursos i la generació de

residus.

Medicina Educare

«El que et passa és això, per aquest motiu i el que has de fer per resoldre-ho és
això altre. Si vols jo t’ensenyo com fer-ho».

Aquesta medicina basa l’acció terapèutica en l’ensenyament o el significat llatí
educare del concepte «educar».



El terapeuta basa l’acció terapèutica en capacitar i ensenyar a la persona noves
estratègies i recursos que l’ajudin en el seu procés de recuperació de benestar.
Aquesta via d’acció resulta molt útil quan la persona considera que ha esgotat
tots els seus recursos i decideix aprendre’n de nous, per mantenir la seva
independència i autonomia si en un futur li fes falta executar-los. En aquest cas
la persona actua com a aprenent de salut a partir d’informació externa. Aquesta
forma de pedagogia basa l’aprenentatge de salut en el que en el camp de
l’educació anomenen «adoctrinament» o el significat llatí educare del concepte
«educar». Molt extès en el camp de l’exercici terapèutic i la higiene postural.

Podem diferenciar dues maneres d’educar en salut:

● Saber per comprendre. «Primer entén la teoria i després posa-ho en
pràctica». La pedagogia occidental centra l’aprenentatge en comprendre
mitjançant l’anàlisi racional. D’aquesta manera s’educa en salut donant
explicacions del perquè l’estratègia terapèutica es realitza d’aquesta
manera.

● Fer per comprendre. «Ves practicant i després estudiem la teoria». La
pedagogia oriental centra l’aprenentatge en comprendre mitjançant
l’acció. D’aquesta manera s’educa en salut preescribint tasques que
estimulin la intuïció i el moviment de les cadenes musculars per instal·lar
aprenentatges. És a dir, es dóna més importància en saber com es
practica l’estratègia terapèutica que en saber perquè.

Utilitzarem el model de la medicina educativa educare en les següents
situacions:

Per exemple:

● en casos que es considerin menys urgents o de menor gravetat.
● quan la persona no aconsegueix accedir a capacitats i recursos propis

adequats per resoldre el conflicte.
● quan la persona vol aprendre noves maneres d’interpretar i d’actuar.
● quan preferim respectar la persona com la protagonista del seu procés de

curació.
● quan vol aprendre nous hàbits de vida saludables.
● quan pensem que és preferible i més ètic que sigui ella qui tingui el

control de la seva salut i prengui les seves pròpies decisions.
● quan considerem que resoldre la dificultat per si mateixa genera

satisfacció. L’autosuficiència també és una via de felicitat.
● quan volem evitar la passivitat i el paternalisme.
○ quan volem que l’aprenentatge quedi més segellat a la memòria i el faci

més rememorable en futures situacions.



● quan volem evitar dependències de la teràpia i evitar el colapse del
sistema sanitari alhora que s’eviten despeses, es redueix l’explotació de
recursos i la generació de residus.

Medicina interventiva

«El que et passa és això, per aquest motiu i jo t’ho puc resoldre així».

Aquesta medicina basa l’acció terapèutica en la intervenció de pràctiques i
remeis aplicats pel terapeuta.

El terapeuta com a interventor, és a dir, aplica els procediments terapèutics al
pacient, el qual manté un rol de subjecte passiu en el tractament. Aquesta
manera de procedir és molt útil en situacions en les que el temps cronològic juga
un paper important i convé una acció ràpida. També quan la dificultat requereix
una solució que la persona considera que no està al seu abast possibilitats. En
aquest cas la persona actua com a receptora de salut a partir d’intervencions
externes. Per exemple, molt estès en el camp de la teràpia manual.

En el cas del terapeuta amb la funció d’interventor podriem diferenciar dues
maneres de procedir:

● Orientar el tractament a accions que busquin efectes terapèutics directes.
● Orientar el tractament a cuidar, reforçar o preparar el cos de la persona

perquè reactivi els mecanismes d’autocuració inherents de que disposa
l’organisme (reparació i regeneració) demostrats en estudis de placebo.
Molt útil quan disposem de temps i volem evitar precipitar-nos o prevenir
possibles danys que poguem causar amb les nostres interpretacions i
intervencions. En aquest cas en comptes centrar-nos en el•liminar el
símptoma se’l respecta com a indicador vital amb una intenció
beneficiosa adaptativa i s’opta per analitzar com canvia el seu
comportament segons els canvis o aprenentatges que es van fent. Això
ens indicarà les estratègies més adequades a seguir.

En el primer cas (directe) ens acostumem a trobar els següents tipus
d’intervencions:

● Conservadora no farmacològica (per exemple les mobilitzacions
articulars).

● Conservadora farmacològica (ús de medicaments).
● Invasiva no quirúrgica (per exemple l’ús d’agulles de punció seca i

acupuntura).
● Invasiva quirúrgica (tècniques de cirugia).



Utilitzarem el model de la medicina interventiva en les següents situacions:

Per exemple:

● quan està en perill la vida de la persona. En els casos que sigui possible,
amb el seu consentiment.

● quan busquem una solució ràpida a criteri del terapeuta.
● quan la dificultat requereix una solució que no està a l’abast de la

persona.
● quan la persona no aconsegueix accedir a capacitats i recursos propis

adequats per resoldre el conflicte ni té suficients capacitats per aprendre’n
de nous.

● quan prefereix deixar-se fer.
● quan prefereix actuar com a subjecte passiu i actuar d’acord amb la

iniciativa i directrius del terapeuta.

Decidir quina acció terapèutica és més adequada per abordar cada cas dependrà
de la situació, condicions, criteris i circumstàncies personals del pacient, del
terapeuta, de la institució que el representa i de la política social, cultural i
mediambiental del moment. Segurament amb el pacte i el diàleg es pot arribar a
una comprensió i decisió aprovada i compartida.

Cultures del símptoma corporal aplicats a la teràpia

En el nostre dia a dia o llenguatge habitual, tant en l'àmbit domèstic com clínic,
estem acostumats a parlar de símptomes.

Per exemple, parlem de símptomes físics quan afecten al cos, de símptomes
psicològics quan afecten a la ment, de símptomes familiars o socials quan afecten
al conjunt de la família o comunitat, o fins hi tot de símptomes planetaris quan
afecten a la dinàmica del nostre planeta del qual tots en formem part i en
depenem per viure.

Ara bé, què és un símptoma? Com definim el símptoma com a concepte aplicat a
la salut?

Veiem alguns exemples:

● De vegades parlem del símptoma com a sinònim d'un problema, una
dificultat, una complicació...



● D'altres com un trastorn, una alteració, un desordre, alguna cosa que no va
bé...

● Un símptoma també pot ser una manifestació, una expressió, una reacció,
una resposta...

● O pot ser una acció, un comportament, una conducta…

Com veiem hi ha moltes maneres de dir-ho i cada paraula aporta significats i
matisos diferents.

És per aquest motiu que es fa necessària la següent pregunta: quina intenció
atribuïm al símptoma?

● Una intenció maliciosa, negativa i perjudicial?
● O una intenció benefectora, positiva i útil?

Orientar-nos en una o altra direcció determinarà les nostres actituds i
procediments, és a dir, la manera com tant el consultant com el terapeuta
consultat afronten el procés de salut-malaltia.

Com entenem els símptomes en salut? Quina intenció té el símptoma? És més
útil orientar-nos a eliminar-lo o a respectar-lo?

El símptoma com a comportament adaptatiu

El que sovint anomenem símptoma és també una resposta inconscient perquè la
persona afronti l’adversitat. És discutible que les disciplines que estudien el
comportament humà se centrin en el•liminar símptomes en comptes d’escoltar
els missatges dels que són portadors. El símptoma pot entendre’s com un
indicador vital amb una intenció beneficiosa a nivell individual o grupal de
manera que ens indica com s’orienta i es relaciona la persona amb si mateixa,
amb els altres i amb el món.

Els resultats d’estudis amb placebo demostren que en molts casos la pròpia
persona disposa de capacitats i recursos per curar-se i resoldre les seves
dificultats. Totes les persones disposem d’un sofisticat sistema de reparació i
regeneració corporal que actua amb més o menys eficàcia depenent de la
coherència dels nostres hàbits de vida amb la nostra fisiologia i de l’estadi del
procés de malaltia.

És per això que convé no precipitar-se, fins i tot (depenent de la seva perillositat o
urgència) convé respectar-lo i observar el seu comportament segons els
aprenentatges que es vagin assolint (Ortín Pérez, 2021).

Si parlem de la utilitat o eficàcia biològica del símptoma podem preguntar-nos:



● Quina funció o valor adaptatiu té? Per a què serveix? Quina utilitat té o
quin benefici aporta a l’individu i/o als seus grups de pertinença? Com
afecta aquest símptoma al nostre benestar? Com afecta a la nostra
adaptació, supervivència i reproducció? En definitiva, com afecta a la nostra
salut? Com afecta a la nostra vida?

Les causes del símptoma

Sempre que parlem de causes ens estarem movent en el terreny de les hipòtesis.
La resposta als canvis que va fent la persona ens poden confirmar amb més o
menys veracitat quines poden ser les possibles causes.

La pregunta estrella en aquest sentit és la següent:

● Quines causes atribuïm al símptoma?

El per què. Podem parlar de les causes originàries del passat:

● Quins són els mecanismes que el van provocar inicialment? Quin és el seu
origen?

El com. Podem parlar de les causes presents cada vegada que es reprodueix:

● Quin és el mecanisme que el desencadena recurrentment? Com
evoluciona, fluctua i canvia al llarg de la vida de la persona? Quins són els
seus reforços positius i negatius? Com millora i com empitjora?

El símptoma com un aprenentatge

Quan parlem del símptoma com una conducta el podem vincular amb
aprenentatges que van quedar segellats a la memòria corporal. Segons la seva
temporalitat podem classificar-lo en dues categories:

1. Podem parlar de causes properes o ontogènia (produides a la pròpia vida de
l’individu des de l’etapa prenatal fins a la mort):

● Quan va ser la primera vegada que el meu cos va aprendre a comportar-se
d’aquesta manera?

2. O de causes últimes o filogenia (produides en generacions humanes anteriors o
origen evolutiu com espècie).



● Aquesta conducta s’ha repetit en generacions anteriors a la meva? Té que
veure amb mi o amb algú més?

● Quin és el seu origen evolutiu i quina ha sigut la modulació al llarg de
l’evolució de la nostra espècie? Quines conseqüències evolutives podria
tenir sobre generacions posteriors?

El símptoma com a experiència humana

Hi ha tantes maneres de percebre, de sentir, de pensar, de fer… hi ha tantes
maneres d’orientar-se i de relacionar-se amb el món.

Tota experiència humana té que veure amb tres dimensions:

● Una experiència sensorial i emocional (el que percebo i el que em fa sentir
física i emocionalment).

● Una experiència racional (el que em fa pensar o creure).
● Una experiència exploratòria i de connexió a camp (el que em fa fer o deixar

de fer en un escenari).

A continuació describim aquestes dimensions:

● sensorials (el que capto amb els sentits). La dimensió sensorial de les
situacions, allò que veig, escolto i sento quan apareix la dificultat o
visualitzo la solució. Aquesta és la base amb la que construïm els nostres
discursos. La programació neurolingüística presenta eines valuoses en
aquest sentit.

● emocionals (el que em fa sentir). La dimensió emocional, com vivim el
patiment i el benestar. La teràpia gestàltica presenta eines valuoses en
aquest sentit.

● metafòriques (el que em fa pensar o creure). La dimensió de les metàfores
(els missatges de l’experiència i com ens expliquem el que ens passa). La
teràpia junguiana presenta eines valuoses en aquest sentit.

● racionals (el que em fa raonar). La dimensió de les causes (a què ho
atribuïm), les creences i les expectatives de futur. El psicoanàlisi presenta
eines valuoses en aquest sentit.

● exploratòries (les accions que faig i deixo de fer). La dimensió dels
comportaments. La teràpia breu i estratègica presenta eines valuoses en
aquest sentit.

● de connexió a camp (els escenaris implicats). La dimensió temporal,
espaial i de grups de pertinença. La teràpia sistèmica i la psicogenealogia
presenten eines valuoses en aquest sentit.



A continuació descrivim algunes de les percepcions més habituals que
experimentem quan apareix el símptoma:

● Orientació de l’atenció: es produeix una ruptura de l’atenció simultània.
Som capaços d’atendre 7+/-2 linies simultànies de pensament, és a dir,
entre 5 i 9 enfocs simultanis. Quan ens centrem en el símptoma
abandonem aquesta atenció múltiple i ens hiperenfoquem cap el
problema.

● Estats associats: quines sensacions sents al cos? Apareix alguna tensió
muscular? Com és la respiració? Quina postura i gest adoptes? Quines
emocions predominen? Emocions com angoixa, por, inquietut, ansietat,
depressió, tristesa… Incapacitat per aplaçar el desig.

● Es produeix una alteració perceptiva visual, auditiva, sensitiva i emocional
d’escenaris. Què veus? Què sents? Què olores?

● Es produeix una alteració de la percepció del pas del temps: condensació o
dilatació.

● Es produeix una connexió i generalització d’escenaris que activen el
conflicte.

● Oblit de les capacitats i recursos de solució que acostumem a tenir.
● Locus de control. Apareix una percepció d’augment de les limitacions i

disminució de les possibilitats. Inacció o reinsistència amb allò que sabem
que no funciona.

● Enquadres, creences, explicacions, legitimacions sobre el símptoma. Per
què em passa? A què ho atribueixo?

● Alteració en la percepció de la pròpia identitat. Polaritats en conflicte,
actuacions de l’ombra…

● Alteracions i ruptures amb la Consciència Ecològica.
● Interrupcions del Continuum vital.

Cultures de la salut

La salut és un concepte molt ampli en significats que sovint relacionem amb el
benestar, la satisfacció, la felicitat, la força, l'energia, la vitalitat, l'adaptació, la
prosperitat, l'amor, l'esperança de vida, la fertilitat, l'abundància, la riquesa, la
integritat, l'autonomia, l'autosuficiència… L'antropologia parla d'una diversitat de
cultures de la salut, inclouen-t'hi significats, pràctiques i sabers.

És per aquesta diversitat que com a professionals de l'ajuda convé tenir una
mirada oberta a altres maneres d'orientar-se i comunicarse així com una idea
general de les principals vies de solució que emprenem les persones per
reconnectar-nos amb la satisfacció i la vitalitat.

Segons la Organització Mundial de la Salut (OMS) "la salut és un estat de complet
benestar físic, mental i social, i no només l'absència d'afeccions o malalties".



Hi ha d'altres institucions que consideren que cal afegir altres dimensions com
l'energètica, l'ambiental o l'espiritual.

Segons el budisme és saludable allò que és útil, de la mateixa manera que les
ciències del comportament parlen de millores en l'adaptació als canvis del medi
ecològic. És saludable allò que millora la nostra supervivència i reproducció. Per
Jung la salut té que veure amb l'equilibri entre l'adaptació a les exigències
externes de l'entorn i l'expressió de l'impuls vital o referències internes de
l'individu.

"Res en medicina té sentit sense la biologia i res en biologia té sentit sense
l'evolució" diuen els evolucionistes com la Psiconeuroinmunologia. Els estudis de
genètica i paleoantropologia confirmen que el model epigenètic dels homo
sapiens actuals és similar al que teníem quan vivíem com a tribus
caçadores-recol•lectores. En aquest sentit vivim un estil de vida d'incoherència
evolutiva amb els nostres gens. El nostre cos i la nostra ment viuen en un entorn
ecològic massa distant del que ens ha moldejat durant gran part de la nostra
existència com a espècie. La salut té que veure en retornar als nostres orígens.

Tanmateix, des de la revolució cognitiva fa uns 300.000 anys, l'ésser humà s'ha
caracteritzat per una elevada capacitat creativa i d'adaptació al canvi d'entorn
ecològic. Gràcies a això ens hem situat a dalt de la cadena tròfica i ens hem
multiplicat expandint-nos per tot el planeta. La salut té que veure amb la
capacitat d'adaptació a les circumstàncies presents.

Pels budistes la salut té que veure en mantenir el propi estat amb la major
vitalitat possible independentment del que passi l’exterior. Els estudis amb
placebo demostren que la mateixa persona disposa de capacitats i mecanismes
psicobiològics d'autocuració en funció de com s'orienta i es relaciona.

Pels sufistes el benestar té que veure amb com m’explico al meu interior el que
passa a fora. Convé construir una imatge fèrtil i vital sobre el que ens passa.
Revisar les creences limitants i obrir-se a creences possibilitadores. Per això cal
que ens donem permís a reimaginar el món d’una manera diferent a com el
coneixem. Moisès senyalava el cap.

Per la teràpia breu i estratègica orientar-se a les solucions ens dóna més força i
resulta més útil que remetre'ns a les sempre hipotètiques causes passades del
conflicte. També resulta útil orientar-se a les nostres capacitats i recursos per
connectar amb un estat més fort.

Pel psicoanàlisi i la teràpia transderivacional la solució està en resoldre les causes
passades. Ferides o interrupcions del continuum vital. Per la psicogenealogia la



salut té que veure en resoldre assumptes pendents de curació relatius al nostre
arbre generacional.

Per la sistèmica la salut té que veure en les relacions fèrtils entre els diferents
grups de pertinença.

Pels aristotèlics el benestar té que veure amb autorrealitzar-se aconseguint els
objectius, satisfer allò que ens falta.

Les investigacions cerebrals del circuit de la recompensa vinculen la salut amb la
satisfacció de necessitats.

Pels budistes la felicitat té que veure en no desitjar res, ni el que ja ha passat ni el
futur que ha de venir i orientar-se a cel·lebrar el que ens passa en el present
acceptant i integrant els moments de dificultat com a part de la vida. Cada ritual
té el seu dia de l’any dirien. S'orienten a valorar el que ja tenen en comptes del
que els falta.

Pels budistes la salut té que veure amb el camí del mig. De vegades ens podem
sentir més còmodes en una solució parcial, una posició intermitja entre la situació
actual i la situació desitjada.

Pels orientals el benestar té que veure amb el que no és dual, tot està reunit. Més
que ser feliços busquem ser complets. Cal integrar la tristesa, la insatisfacció, la
mort, el fracàs, el buit com elements que formen part de la vida. Si els donem
l’esquena es converteixen en focus de patiment.

Pels presocràtics el benestar té que veure amb la completitud, en transitar
regularment tots els aspectes de la vida que són més significatius per nosaltres.
Els que no es visitin provoquen problemes.

Les ciències del comportament descriuen quatre reaccions d'afrontament davant
l'adversitat: paràlisi, fugida, lluita i diàleg. Habitualment la millor manera de
resoldre un conflicte consisteix en afrontar-lo. Cada emoció remet a una intenció
beneficiosa de retorn a la vitalitat.

De vegades però ens compliquem la vida nosaltres mateixos amb la ment
racional fins el punt que el problema acaba sent el problema en si mateix. És
moment d'actuar o de sentir, de fer una altra cosa.

La tècnica de la distracció és molt utilitzada per molts terapeutes. Quan ens
centrem en el símptoma abandonem l’atenció múltiple i ens hiperenfoquem cap
el problema. Això ens debilita i ens fica més a dins de la dificultat. En aquests
casos convé reorientar l’atenció a altres aspectes de la vida.



Pels hedonistes la felicitat té que veure en satisfer els sentits i evitar el dolor.
Freud senyalava el sexe.

Segons la programació neurolingüística i la filosofia aristotèlica de vegades no
culminem els nostres desitjos perquè la seva formulació ens remet a una
imaginació inadequada. Imatges, sons, sensacions, olors i sabors que ens debiliten
i que representen la base dels nostres pensaments i discursos.

Per la teràpia Gestalt les persones més intel·ligents emocionalment són capaces
de saber quines variables estan sota el seu control i operar sobre elles en
contextos hostils i caòtics. Això els converteix en éssers més lliures i feliços. Jesús
senyalava el cor.

Pels estoics la salut té que veure amb l'autonomia i l'autosuficiència. Per la teràpia
estratègica la malaltia té que veure amb la inacció.

La paraula felicitat deriva de fertilitat. Si l'abundància genera prosperitat el diner
pot ser saludable. També es diu que en la diversitat està la riquesa. Einstein deia
que tot és relatiu.



Presentació d’un mètode
integrador d’atenció a les

persones en salut i benestar

En aquest treball us exposo una proposta de model d’atenció a la salut de les
persones especialment dirigit a la millora de problemes de salut o malestar no
urgents en els quals no està en perill la seva vida.

Totes les accions es realitzen en contextos determinats i cada espai ens remet a
una informació. Podríem realitzar la visita en un escenari on la persona se senti
còmode i predisposi a la ressolució.

Per exemple:

● podem assistir al lloc on es vol portar a terme l'activitat significativa per la
persona (per exemple el seu domicili, la feina, el transport, l'aula, el gimnàs,
el carrer…).

● a un espai on el problema no es produeixi;
● a un espai íntim com la consulta aprofitant la seva funció terapèutica;
● o bé a un espai obert al medi natural en sintonia amb el nostre cos

aprofitant els beneficis terapèutics del contacte amb la natura com a
medicina, mentora i font d’inspiració creativa.

Amb naturalitat el participant podrà escollir l’escenari que consideri més adequat
amb l'opció de deixar-se assessorar pel terapeuta.

Prèviament a l'inici de la sessió és recomanable preparar l'estat personal de la
persona per assolir les condicions necessàries per expressar-se i aprendre de
manera significativa.

Per exemple:

- Arribar amb el cos i la ment descansats.
- Arribar amb el cos despert i actiu preparat per captar i crear informació

significativa.
- Arribar amb l'aparell digestiu en poca activitat per facilitar el moviment i la

creativitat.



- Dedicar un espai de silenci, d'escoltar música, de dibuixar i pintar, de
respirar fent una meditació, de sortir a passejar o de participar d'una
història poden ser activitats útils en aquest sentit.

Prioritzarem l’autonomia i l’autosuficiència de la persona, de manera que
esdevingui la protagonista del seu procés de salut. Entenem l'autonomia com la
capacitat de decidir, executar i valorar les activitats de la seva vida.

D'inici el terapeuta actuarà com a educador exducere o catalitzador
d’aprenentatges realitzats a càrrec del propi participant qui extreurà les seves
pròpies conclusions i emprendrà accions de solució per pròpia iniciativa en el
present.

Si això no fos suficient o les condicions de la situació requerís un altre tipus
d’intervenció passarem al model de medicina educativa educare o al model
interventiu.

Si la capacitat cognitiva de la persona ho permet facilitarem que expressi un
discurs fèrtil de la situació problemàtica. Escoltarem amb atenció i establirem
contacte retardant el judici interpretatiu.

Utilitzarem pauses, silencis i deixarem espais perquè tant el terapeuta com,
sobretot, el consultant puguin comprendre el missatge. Es tracta de no tenir
pressa i dedicar el temps que sigui necessari.

Contribuirem a que explori la dificultat i les possibles solucions en totes les seves
dimensions com a experiència humana de manera intuïtiva o dirigida tenint en
compte les seves capacitats de comunicació (sensorials, físiques i
psicolingüístiques).

No només es tracta que el professional conegui sinó, més important encara, que
la persona prengui consciència i se n’adoni.

Per fer-ho podem utilitzar diferents llenguatges tenint en compte el millor
sistema de comunicació de la persona:

● La conversa o llenguatge de la parla. Les converses i les seves preguntes
(maièutica) ens permeten obrir camp i crear informació que abans restava
oculta. La filosofia socràtica presenta eines valuoses en aquest sentit.

● Altres llenguatges.
○ La llengua de signes per persones sordmudes.
○ L’expressió creativa o els llenguatges artístics ens permeten reflexar i

reunir parts de nosaltres mateixos de vegades difícils de verbalitzar



amb la parla. El dibuix, la pintura, la fotografia, el collage i l’escultura…
ens ajuden a plasmar-nos. La música i el cant ens ajuden a
escoltar-nos. La dansa ens ajuda a deixar anar càrrega i alliberar
tensions. El teatre i el joc de ninots ens ajuda a representar-nos.
Podem emprar aquesta tècnica després de l’expressió verbal (com
per exemple amb colors o amb el moviment) o bé d’inici per
connectar amb la intuïció i fer aflorar informació inconscient. Les
teràpies creatives (com per exemple l'arteràpia, la musicoteràpia i la
teatroteràpia) presenta eines valuoses en aquest sentit.

Si al avaluar la situació sospitéssim que hi ha alguna influència física i biològica
entorn el conflicte que la fa patir, realitzaríem una exploració física que abarqui les
influències mecàniques, neurològiques, fluïdiques, viscerals, hormonals,
inmunitàries i metabòliques que puguin estar implicades. Estudiaríem la
simptomatologia, els signes físics, test específics i proves complementàries. La
medicina clàssica occidental i oriental presenten eines valuoses de valoració en
aquest sentit.

Utilitzarem la conversa o llenguatge de la parla. La maièutica o art de preguntar
perquè el terapeuta conegui i, sobretot, perquè el consultant se n’adoni. Les
converses i les seves preguntes (maièutica) ens permeten obrir camp i crear
informació que abans restava oculta. La filosofia socràtica presenta eines valuoses
en aquest sentit. Com podem reorientar l’atenció de la persona perquè connecti
amb la vitalitat? Quines preguntes serien més adequades?

També podem utilitzar altres llenguatges. L’expressió creativa o els llenguatges
artístics ens permeten reflexar i reunir parts de nosaltres mateixos de vegades
difícils de verbalitzar amb la parla. El dibuix, la pintura, la fotografia, el collage i
l’escultura… ens ajuden a plasmar-nos. La música i el cant ens ajuden a
escoltar-nos. La dansa ens ajuda a deixar anar càrrega i alliberar tensions. El teatre
i el joc de ninots ens ajuda a representar-nos. Podem emprar aquesta tècnica
després de l’expressió verbal (com per exemple amb colors o amb el moviment) o
bé d’inici per connectar amb la intuïció i fer aflorar informació inconscient. Les
teràpies creatives (com per exemple l'arteràpia, la musicoteràpia i la teatroteràpia)
presenta eines valuoses en aquest sentit.

Els mapes terapèutics o teràpia simbòlica ens permeten plasmar la nostra ment,
la percepció subjectiva de la situació problemàtica i la de la situació desitjada. Ens
permet col•locar elements a l’espai, desplaçar-nos pel mapa, de manera que ens
ofereix noves perspectives que ens ajuda a orientar-nos, dissenyar noves relacions
i formular possibles camins o rutes cap a les solucions. El joc amb ninots i d'altres
elements símbol esdevenen un reflex, un mirall, un mapa de la nostra experiència
subjectiva. La teràpia simbòlica presenta eines valuoses en aquest sentit.



Els relats. Els trànsits hipnòtics o art d’imaginar perquè visiti possibles solucions,
escenaris, temps, percepcions, estats, perspectives, capacitats i recursos…
presents, passats i futurs, construïts per ella mateixa i guiats pel terapeuta. La
hipnoteràpia ericksoniana presenta eines valuoses en aquest sentit. La metàfora o
art de relatar (un conte, anècdota, història…) que rapti momentàniament l’atenció
i li permeti vivenciar noves realitats des de noves terrasses existencials, inspirar
noves maneres de percebre, de sentir, de pensar, de fer…nous camins de solució.
La hipnoteràpia i la metàfora terapèutica aporten eines valuoses en aquest sentit.

La preescripció de tasques o art de fer per desplaçar l’atenció de la raó a l’acció. La
teràpia breu i estratègica presenta eines valuoses en aquest sentit.

Finalment l'ajudarem a prescriure’s una tasca preferiblement formulada per si
mateixa o bé, en alguns casos, li preincriurem nosaltres mateixos. L’objectiu és
que l’ajudi a implicar el cos i posar a prova les capacitats i competències d’actuar
al món. La teràpia breu i estratègica presenta eines valuoses en aquest sentit.

Tot plegat ens podem ajudar amb el suport de l’espai i recursos de medicina
creativa.

De vegades, preescriurem alguna tasca que l’ajudi a cuidar i preparar el seu estat
corporal per incrementar la vitalitat connectant-la a un estat més fort.
Aconsellarem en estratègies de respiració, alimentació, exercici físic, descans o
hàbits de vida partint de la situació actual i fent els mínims canvis possibles
començant pel més senzill. Això activarà els sistemes de reparació i regeneració
fisiològics de què disposa l’organisme. La psiconeuroimmunologia o medicina
evolutiva presenta eines transversals valuoses en aquest sentit. El ioga, la
medicina tradicional xinesa, la medicina natural, la nutrició, l'entrenament físic, la
teràpia per imants… i d'altres disciplines d'estudi dels hàbits de vida aporten eines
específiques valuoses en aquest sentit.

De vegades li retornarem la nostra opinió o li ensenyarem nous recursos i
pràctiques d’autotractament basant els continguts en el saber col·lectiu (filosòfic,
científic…) o bé en la nostra pròpia experiència personal. Ens podem servir de l’ús
de l'exemple per part del terapeuta por donar pas a la imitació o bé amb el traç de
dibuixos o esquemes (medicina gràfica) per ensenyar a la ment visual allò que
costa d’explicar amb la paraula. Procurarem que la persona s'impliqui i ho porti a
terme perquè ho experimenti.

De vegades li donarem algun consell tenint cura i respectant el sistemes als quals
pertany. Oferiríem un mínim de tres possibles opcions de solució a fi d’evitar
l’obsessió i el dilema.

Finalment li prescriurem una tasca. L’objectiu és que l’ajudi a implicar el cos i
posar a prova les capacitats i competències d’actuar al món.



Tot plegat ens podem ajudar amb el suport de l’espai i recursos de medicina
educativa.

De vegades podem tocar la persona amb les mans com a maniobres
preparatòries a fi d’equilibrar el seu sistema sistema nerviós i energètic. El
massatge pot esdevenir una eina de comunicació excel·lent així com de
preparació dels teixits. Això activaria els sistemes de reparació i regeneració
fisiològics de què disposa l’organisme. El quiromassatge, l'osteopatia,la
fisioteràpia, la quiropràctica, el reiki o el healing touch presenten eines valuoses en
aquest sentit.

També podem intervenir amb un tractament basat en el saber col·lectiu (filosòfic,
científic…) o bé en la nostra pròpia experiència personal. Aplicarem, amb el
consentiment de la persona i havent rebut la informació pertinent, les
intervencions dirigides als processos biològics en teixits, òrgans o sistemes
afectats seguint el següent ordre: de més global a més analític, de més a menys
impacte i de més a menys distància del focus problemàtic mitjançant tècniques
de teràpia manual (teràpies manuals), remeis naturals (medicina natural clàssica o
tradicional xinesa) i/o farmacològics (medicina occidental). Així evitem riscos i
possibles danys, minimitzem el nombre de maniobres i reduïm el temps de visita.

En els casos que la dificultat sigui inevitable li farem costat, acompanyarem,
compartim i consolem.

Decidir quina acció terapèutica és més adequada per abordar cada cas dependrà
de la situació, condicions, criteris i circumstàncies personals del pacient, del
terapeuta, de la institució que el representa i de la política social, cultural i
mediambiental del moment. Segurament amb el pacte i el diàleg es pot arribar a
una comprensió i decisió aprovada i compartida.


