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Com ens realitzem personalment? 
 
Pensem sovint que realitzar-nos és tenir una família, una professió, diners i 
reconeixement, però la veritat és que no sempre és així. 
Realitzar-se vol dir acomplir el projecte cadascú de la seva existència, de manera que la 
persona assoleixi la seva plenitud, és a dir, aconsegueixi les seves fites. 
Realitzar-se té a veure amb els objectius personals o fites que un vol aconseguir no sols 
dins de l’àmbit professional, sinó de la vida en general. 
Podríem dir que quan hem assolit els nostres objectius, que poder ser com dèiem, tenir 
una feina, formar una família, etc. ens hauríem realitzat com a persona. Però això 
variarà en funció de cadascú, doncs hi ha moltes coses que poden encaminar-nos cap a 
aquesta  realització. 
La vida ens obre al davant, un camí al començar cada dia, però depèn de la nostra 
actitud personal com el transitarem. El que ens realitza a cadascú és diferent en cada 
persona. Si entenem la vida com un viatge, haurem d’anar descobrint els mil motius de 
sorpresa i gratitud que ens envolten i aquestes descobertes ens han d’anar omplint, i  
buscar aquells espais que ens ajudin a cultivar els valors que són tan necessaris per a 
créixer com a persones. Cadascú pot escollir en llibertat i qüestionar-se la direcció que 
vol donar-li a la seva vida, determinar la seva finalitat i  quin és el sentit que li vol 
donar. 
Per realitzar-nos com a persona, un factor fonamental és la motivació. Sense motivació 
no avancem , ens quedem estancats i no evolucionem. Aquesta motivació, simplificant, 
podríem dir que pot ser de  2 tipus: la intrínseca, que sorgeix de la pròpia persona i 
l’extrínseca, que ve donada per estímuls externs. 
Avui en dia, el prestigi, el reconeixement....són grans fonts de motivació extrínseca. Ens 
movem sovint obligats per imposicions que venen des de fora i penso que les nostres 
accions haurien d’estar mogudes per motius bàsicament interns, que a més són els més 
eficaços, perquè hi posem més ganes i més interès. 
Hauríem de fer l’exercici d’anar reconsiderant el nostre projecte de vida que pot anar 
canviant, fer un llistat de les coses que més ens interessen o considerem més importants 
en l’àmbit personal i laboral i reflexionar quan de temps o esforç els hi dediquem. 
Replantejar-nos què és el que dóna sentit a la nostra vida i en definitiva què ens fa 
créixer com a persones. 
 


