
 
 

 
AUTOENGANY PER A SOBREVIURE AL COVID-19 

  
Que el confinament està afectant ja a la salut emocional dels infants i dels adults és 
bastant evident.  

Costa dir-ho, costa acceptar-ho i tractem de dissimular-ho tant com podem gràcies a 
l’autoengany, en un acte de pura supervivència, per sentir-nos bé i forts,  la qual cosa és 
natural, bona i positiva sempre i quan en siguem conscients i fem alguna cosa per anar 
minimitzant les emocions negatives que sentim (por, ràbia, tristesa) fins que s'acabi tot 
aquest tsunami. 
 
Diuen qui hi ha quelcom pitjor que tenir un problema i és tenir-lo i no saber-
ho. L'autoengany ajuda si som conscients que el fem servir com una eina, nosaltres a ell 
i no ell nosaltres. Tinguem la paella pel mànec de la nostra regulació emocional, o ens 
cremarem. 
 
Personalment (i deixeu-me ser directe), m'auto enganyo quasi tot el dia, per tenir el 
control, però el meu cos, la meva ment i el meu cor em diuen cada dia el mateix; "sí, sí 
nena, però tot això és un desastre, el Covid aquest t'ha aturat la vida, la que tu volies i 
havies decidit viure, no la que ell t'imposa. El desànim, la por, l’ansietat i la tristesa 
estan cada dia al portal de casa, esperant per atrapar-te i estàs esgotada de tant 
esquivar-les".  
 
I és cert, estem molt esgotats emocionalment! 
  
La fortalesa és la quantitat de dies que serem capaços cadascú d’esquivar-les. I aquests 
dies ja ha passat per a la majoria. Quan aquestes emocions ens atrapin, no ens 
espantem; plorarem d’impotència, actuarem des de la por i estarem tristos per tot allò 
perdut.  I no passarà res que no sigui natural: sentir en comptes de tant aguantar i 
dissimular. 

  

I quan tornem, ja farem activitats per recuperar-nos, però mentre, expressem el que 
sentim per minimitzar els efectes en la nostra salut emocional. Què al menys la 
pandèmia no ens guanyi aquesta partida !!!  
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