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Tinc necessitat de canviar? 
Gestió del temps lliure 
 
Canvi: La proposta de canviar quelcom d’un mateix et dona una certa sensació 
d’incertesa,de dubte,i fins i tot,d’il•lusió cap al canvi que es pot produir,i quin resultat 
final tindrà en les nostres vides. 
Crec que aquestes mateixes sensacions son les que ens fan de barrera a l’hora de 
llençar-nos a intentar introduir o suprimir les pautes que ens conduiran al canvi. 
Es molt normal que ens preguntem si tenim la necessitat de canviar,però a mi 
personalment aquesta paraula em fa molt de respecte, perque de seguida la relaciono 
amb intercanvi,es a dir,quelcom morirà a l’hora que naixerà una nova experiència de 
vida. 
Recuperar: 
Es per mi més fàcil i alhora menys arriscat el fet de recuperar formes de viure,de 
pensar,d’actuar,que sabem que havíem tingut,i que ara ja no utilitzem,que no buscar o 
deixar-me encisar per un canvi en la meva vida. 
Naixem  amb les eines suficients per viure,i mica en mica les anem perden. 
Es va fent com una poda selectiva de les nostres qualitats,defenses potenciadores dels 
nostres actes alhora,i anem quedant nus per una banda i cuirassats per l’altre. 
Gestió del temps lliure: 
Em crida molt l’atenció aquesta expressió”temps lliure”.Es que fins i tot el temps el 
tenim esclavitzat,dominat,controlat? 
I  tant que si,ho sabem perfectament. 
La clau està en gestionar les nostres 24 hores intentant sentir-nos lliures,a la feina,a 
casa,amb els amics etc. Ens hem de sentir lliures perquè ho som,per més lligams amb la 
burocràcia,amb els esdeveniments socials,i econòmics que ens entortolliguen 
contínuament. 
Estic segura de que la majoria pensem en el temps lliure,i el localitzem exactament en 
un dia i una hora concreta de la setmana, diumenge o dissabte … 
Aquest es el gran error,durant el dia existeixen moments,minuts,segons,de temps 
lliures,només ens cal reconèixer-los i no deixar-los lliscar com si res, per desprès 
reclamar-los,o intentar forçar-los…….. 
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