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Caderno de autocoñecemento e autocoidados

1. Empoderamento

Este caderno pretende ser un exercicio persoal, unha ferramenta para
coñecernos mellor, para valorarnos e para establecer un programa de
mellora da nosa calidade de vida.
Neste caderno imos intercalar teoría e práctica, uns coñecementos
básicos xunto con actividades que cada unha de vós debe cubrir,
dedicándolle un tempo, un espazo e moito amor.
É importante ter en conta que este caderno non é unha obriga, é unha
oportunidade para aprender, calmarse, sentirse e quererse.
Comezaremos cunha breve reflexión persoal sobre o que é para nós o
empoderamento.
Indaguemos no noso empoderamento. Pregúntate o seguinte:
▪

Que sinto ao escoitar a palabra “empoderamento”?

▪

Me considero unha muller empoderada?
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▪

Por que?

▪

Que aspectos da miña vida falan do meu empoderamento?

▪

Que penso sobre a miña autoestima?

▪

E sobre a miña autonomía?

▪

Os meus procesos de empoderamento foron sempre os mesmos?

O empoderamento ven do termo inglés “Empowerment” que significa
“conceder poder” e podemos definilo como un proceso a través do cal
nos dotamos das ferramentas necesarias para conseguir mais autonomía.
Refírese a apropiarnos do poder individual, recoñecer a posibilidade de
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influír na nosa propia existencia para cambialo. O empoderamento
persoal ten que ver con recuperar a confianza, a seguridade, o respecto
persoal...
O empoderamento vai estar intimamente relacionado coa autoestima.
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2. AUTOESTIMA

É un concepto máis ou menos sabido por todas... considerámola como
a valoración que fai unha persoa de si mesma, sobre os propios rasgos
corporais, mentais e espirituais.
Esta percepción dunha mesma pode ir variando co tempo e afecta á
saúde, ás relacións sociais, ao ámbito profesional e, en xeral, a todas as
dimensións da vida dunha persoa.
Anímote a que fagas unha pequena avaliación da túa autoestima a
continuación:
Le as afirmacións da columna e rodea cun círculo o nº segundo exprese
o teu grado de acordo ou desacordo.
Moi de

De

En

Moi en

acordo

acordo

desacordo

desacordo

4

3

2

1

Estou convencida que teño cualidades boas

4

3

2

1

Teño unha actitude positiva cara min mesma

4

3

2

1

Son capaz de facer as cousas tan ben como a maioría

4

3

2

1

En xeral, estou satisfeita comigo mesma

4

3

2

1

Sinto que teño moito do que estar orgullosa

1

2

3

4

Gustaríame poder sentir mais respecto cara min mesma

1

2

3

4

En xeral, tendo a pensar que son unha fracasada

1

2

3

4

Hai veces que realmente penso que son unha inútil

1

2

3

4

A veces penso que non son boa persoa

1

2

3

4

Sinto que son digna de aprecio, polos menos en igual
medida que os demais

Suma todos os números das casillas que teñas rodeado.
De 30 a 40 puntos: Autoestima elevada De 26 a 29 puntos AE media Menos de 25 puntos autoestima
baixa
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Coñecer aproximadamente os niveis da nosa autoestima pódenos
axudar a reflexionar, a mellorar e traballar certos ámbitos de nós mesmas.
Existen diferentes niveis; e segundo sexa alta ou baixa vai influír na nosa
calidade de vida. Un baixo nivel de autoestima afecta adversamente nas
nosas relacións familiares, de amizade e de parella, no noso desempeño
persoal e profesional, e o máis importante, na nosa sensación interna de
benestar. Polo contrario, un alto nivel alto de autoestima permítenos ter
relacións máis funcionais, saudables e profundas, principalmente con nós
mesmas.
A autoestima positiva caracterízase por contar con confianza nunha
mesma para resolver os posibles conflitos, ter valores e sentirse capaz de
defendelos aínda cando existan outras persoas que non están de acordo
con iso, sentirse merecedora de ter a mesma dignidade que outros/a.;
ser consciente de que unha é valiosa para a sociedade, ser comprensible
cos sentimentos alleos.
Un nivel alto de autoestima se mostra da seguinte forma:
− Persoas que se levan ben con outras persoas
− Persoas que teñen un trato xovial
− A súa presencia é agradable e ben recibida
− Está sempre disposta a colaborar
− Escoita as críticas sen tomalas a mal
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− Establecen facilmente a diferencia entre “ser” e “facer”
Unha

persoa

con

autoestima

negativa

se

caracteriza

por

ser

extremadamente indecisa por medo a cometer erros, ter unha
autocrítica constante, insatisfacción permanente, ser ríxido en cada acto
que leva a cabo (perfeccionismo), ter unha alta necesidade de
compracer aos demais, magnificar cada erro cometido.
As persoas con baixa autoestima se caracterizan por:
− Máscara de impostora: se mostra como unha persoa feliz e exitosa,
pero

en

realidade

ten

moito

medo

ao

fracaso

e

vive

constantemente con medo a ser descuberta. Necesita triunfos
externos constantes e ten problemas de perfeccionismo, exixencia
e competencia.
− Máscara de rebelde: actúa como si as opinións dos demais non lle
importasen, sobre todo daquelas persoas notorias. Vive con rabia
constante pro non sentirse suficientemente bó. Culpa ás demais
persoas dos seus problemas, rompe as regras e pelexa coas figuras
autoritarias.
Todas temos rasgos negativos ou déficits en determinadas áreas. Convén
que sexamos conscientes deles e que manteñamos a calma, véndoos
como algo normal que forma parte da nosa natureza humana e que

7|Páxina

Caderno de autocoñecemento e autocoidados

ninguén é perfecto. Imos avaliar agora o noso nivel de autocompaixón,
de como nos tratamos a nós mesmas:

1. Cando fallo nalgo importante, me dominan os
sentimentos de inadecuación
2. Procuro ser comprensiva e paciente cos
rasgos da miña personalidade que non me
gustan.
3. Cando me sucede algo doloroso, intento ter
unha visión equilibrada da situación.
4. Cando me sinto triste, tendo a pensar que a
maioría das demais persoas son máis felices ca
min.
5. Trato de ver déficits, fallos, adversidades ou
erros, como parte da condición humana.
6. Cando estou pasando por un momento moi
duro, me proporciono a min mesma a
comprensión e o cariño que necesito
7. Cando algo me molesta, trato de manter as
miñas emocións equilibradas
8. Cando fallo nalgo que considero importante,
tendo a sentirme como se fose a única que
fracasa
9. Cando me sinto triste, tendo a fixarme só no
que está mal
10. Cando me sinto inadecuada, procuro
recordar que ese sentimento é compartido pola
maioría da xente nalgúns momentos
11. Tendo a desaprobarme e autocriticarme
polos meus defectos e insuficiencias
12. Son intolerante e impaciente cos aspectos
da miña personalidade que non me gustan

Case
nunca

Poucas
veces

En
ocasións

Moitas
veces

Case
sempre

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Se obtiveches puntuacións moi baixas nos ítems 2,3,5,6,7 e altas en 1,4,8,9, 11 e 12 mostras baixos
niveis de autocompaixón. Será un área que convén traballar.
Se tes puntuacións altas nos ítems 2, 3, 5, 6, 7 ou 10 (que expresan autocompaixón) significa que nas
situación sinaladas tendes a responder de forma amable contigo mesma. Felicítate por iso.

A posición máis sa e é aceptar serenamente o irremediable e centrarnos
en mellorar o posible (o que boamente poidamos). Pode axudarnos crear
un diagrama como o que se presenta á dereita do texto (podes copialo
en grande e tratar de cubrilo).
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Tamén nos pode axudar falar dos nosos déficits sen esaxeralos. Outra
tarefa que pode facilitar o recoñecemento e manexo dos nosos déficits
vai ser clasificalos en tres grupos:
a) Aqueles que poden cambiarse e que queremos comezar a
cambiar.
b) Os que che gustaría cambiar pero non queremos abordalos por
agora.
c) Os que cremos que é imposible cambiar e que, polo tanto, non
convén aceptar.
Vivimos nunha cultura que venera o dominio das emocións e a frialdade.
Dende pequenas aprendemos a reprimir as emocións naturais e sobre
todo a distanciarnos das mensaxes que conteñen, da súa utilidade e
para que serven.
Os sentimentos xorden como resultado dunha emoción que permite que
a persoa sexa consciente do seu estado de ánimo. Polo tanto, un
sentimento

é

unha

emoción

que

se

prolonga no tempo.
Ás mulleres negóusenos tradicionalmente
expresar emocións como a ira ou o noxo e
se incentivaron outras como o medo ou a
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felicidade. O sistema patriarcal quere ás mulleres felices, sempre
dispostas, débiles e necesitadas de protección masculina.
É importante que aprendamos a nomear as emocións, a identificalas e a
vivir con elas. Tendemos a identificar a alegría e a tristeza, sen matices,
pero existen moitas máis emocións que sentimos ao longo do día, das
semanas, dos meses.. da vida. As emocións teñen varias funcións:
1. Función adaptativa: preparar ao organismo para que execute
eficazmente a conduta exixida polas condicións ambientais,
movilizando a enerxía necesaria para iso e dirixindo a conduta
para un obxectivo determinado.
2. Función social: unha das principais funcións é facilitar a aparición
das condutas apropiadas, a expresión das emocións permite ás
demais persoas predecir o comprotamento asociado cas mesmas,
o cal vai ser moi importante nas relacións interpersoais.
3. Función motivacional: a relación entre emoción e motivación é
íntima, xa que se trata dunha experiencia presente en calquera
tipo de actividade.
Para poder utilizar as nosas emocións teremos que aprender a:
Percibir: recoñecer de forma consciente as nosas emocións e identificar
que sentimos e ser capaces de darlle unha etiqueta verbal
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Comprender: integrar o que sentimos dentro do noso pensamento e
saber considerar a complexidade dos cambios emocionais
Regular: dirixir e manexar as emocións tanto positivas como negativas de
forma eficaz.
A casa de hóspedes
O ser humano é unha casa de hóspedes
Cada mañá chega un novo visitante.
Unha alegría, unha depresión, unha mesquindade,
Unha toma de conciencia momentánea.
Chegan como unha visita inesperada
¡Dálles a benvida e agasállaos a todos!
Incluso se son unha turba de tristezas
Que violentamente baleiran a túa casa
de todos os seus mobles,
Aínda así, honra a cada un dos hóspedes.
Pode que estean limpándote para deixar sitio
a algún novo gozo.
O pensamento sombrío, a vergonza, a malicia:
Recíbeos na porta rindo,
E invítaos a entrar.
Agradece a chegada de calquera de eles,
Porque cada un foi enviado como un guíaa dende o máis alá.
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As claves da autoestima

A AUTOESTIMA é
importante porque....

O núcleo da
personalidade

A autonomía

constitúe

determina

garante

A correcta
proxección ao
futuro

favorece

A comunicación

cimenta

A
responsabilidade

persoal
O aprendizaxe

A superar as
dificultades
persoais

condiciona

contribúe

É soporte

Da creatividade

Os compoñentes da autoestima
AUTOCOÑECEMENTO: é o resultado dun proceso reflexivo mediante o cal
adquirimos a noción de nós mesmas, das nosas cualidades e
características.
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O autocoñecemento é a base da autoestima. Ter un autocoñecemento
e unha autoestima positiva é de gran relevancia para a vida persoal,
profesional e social. O autocoñecemento inflúe no rendemento,
condiciona as expectativas e a motivación, e contribúe á saúde e ao
equilibrio psíquico.
AUTOCONCEPTO: é un conxunto de ideas e crenzas que constitúen a
imaxe mental do que somos segundo nós mesmas. O autoconcepto ten
un valor descriptivo e constitúe un conxunto de opinións, hipóteses e
ideas que a persoa ten de si mesma.
Independientemente de se son falsas ou verdadeiras, obxectivas ou
subxectivas, o autoconcepto inclúe certas opinións quen nos permite
describirnos a nós mesmas.
AUTOAVALIACIÓN: é a capacidade interna de avaliar as cousas como
boas ou malas para unha mesma, reflexionando ao mesmo tempo sobre
normas e valores da sociedade. Pouco a pouco imos a atopar os puntos
que van guiar a nosa conduta, e desenvolveremos o nosos propio xuízo
AUTORESPECTO: é atender, facer caso ás propias necesidades para
satisfacelas, vivir os nosos propios valores, e expresar os nosos sentimentos
e emocións, sen facernos dano nin culparnos. Buscar e valorar todo
aquilo que o faga a un sentirse orgulloso de si mesmo. Se me respecto,
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estou ao tanto do que desexo e necesito para estar ben, pero non só me
dou conta: actúa para logralo.
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A maneira na que nos pensamos a nós mesmas, está moi relacionada
coa maneira na que nos coidamos
Poño un exemplo: imaxina que unha muller constrúe a súa identidade en
base ás propiedades que ten: “Son propietaria dunha grande casa, son
condutora dun coche deportivo, son unha alta executiva, son
millonaria...”
A sociedade na que vivimos potencia o ter máis que o ser, e por iso no é
difícil atoparnos perdidas á hora de recoñecer a nosa esencia.
Convén que teñamos conciencia das nosas cualidades e daqueles
logros dos que poidamos sentirnos fundadamente orgullosas. Este
exercicio facilita o recoñecemento apreciativo dos nosos propios logros
e das cualidades que o fixeron posible.
1. Reflexiona e toma nota das realizacións e os logros, pasados e
actuais, dos que te poidas sentir satisfeita e orgullosa. Non ten
porque ser espectaculares, senón que tan só son importantes para
ti, e poden pertencer ao ámbito do persoal ou do interpersoal, do
laboral ou profesional, do corporal ou do mental.
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2. Identifica e anota aquelas cualidades e destrezas túas que
contribúen a esa realización e logros, como, por exemplo,
tenacidade, paciencia, intelixencia, simpatía...
3. Na páxina seguinte verás unha árbore con ramas frondosas e un
tronco forte e coas raíces ao descuberto. Pon o teu nome na cima
da árbore “é o teu árbore da autoestima”.
a) Escribe un dos teus logros en calquera das ramas da
árbore.
b) Nas raíces coloca as cualidades e destrezas que fixeron
posible ese logro. Fai o mesmo con cada un dos logros.
4. Contempla a árbore, dándote conta do que sentes ao observalo
e do que a árbore di sobre ti.
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A ÁRBORE DA AUTOESTIMA
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Autocrítica e autoinstrucións
As exixencias son crenzas referidas a como debería ser unha mesma,
outras persoas ou a vida.
Cando as esixencias se dirixen a unha mesma, chámanse autoesixencias.
Trátase de crenza con contido emocional, que predispoñen a actuar en
forma congruente con elas.
As autoexixencias implican crer (e sentir) que unha debe cumprir certos
requisitos, ou obter certas metas, e que a propia valía depende diso.
Supoñen non aceptarse a unha mesma, a menos que se cumplan ditos
criterios arbitrariamente autoimpostos.
O principal problema de asumir as autoesixencias é que sempre chega
algún momento no que non poden cumprirse e, cando ocorre así, a
persoa reacciona pensando ou sentindo que se trata de algo terrible,
que non pode soportalo, etc e criticándose e autocondenándose por iso.
As autoesixencias son a base da autoestima condicional.
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3. ACEPTACIÓN DUNHA MESMA

É fundamental que logres aceptarte a ti mesma, que te ames, que te
coides. Se non o fas rematarás copiando aos demais. E ti es orixinal, non
es a imitación de ninguén. Ti tes as túas propias capacidades e
cualidades e non precisas ser outra persoa.
Aceptarse a unha mesma significa respectarte a ti mesma: se non
aprendes a respectarte a ti mesma, maltratarás aos demais e os demais
te maltratarán a ti. Non podes esperar que unha persoa te trate con
respecto cando non te respectas a ti mesma. Da mesma maneira, nunca
vas a estar capacitada para respectar a alguén se primeiro non te
respectas a ti mesma. Como te trates a ti mesma, tratarás aos demais.
Significa saber con absoluta certeza cal é o meu soño: se non das
prioridade ao teu sono, vas vivir o soño doutro. Hoxe en día vemos a
moitas persoas que non saben para que viven. Non teñen idea de porque
están neste mundo. Non teñen proxectos nin metas por cumprir e, co
paso dos anos, sobrevenlles a tristeza porque renunciaron a soñar. Quizais
se dedicaron a cumprir e vivir o soño dos demais, en lugar de descubrir o
seu propio soño.
Significa recoñecer os meus erros: se non recoñeces os teus erros, sempre
vivirás poñendo escusas. Cando cometes un erro e buscas unha escusa
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(argumentación de porque as cousas se fixeron mal= xa tes dous erros: o
erro e a escusa. Nos escusamos cando non queremos recoñecer os nosos
erros. Os fracasados son expertos en dar escusas ¡Ti non! Usa esa enerxía
para producir e xerar novos proxectos e ideas de ouro.
Non te deteñas no erro, sigue adiante porque cando te caes no medio
das dificultades e volves a levantarte, faralo fortalecida e un pouco máis
sabia. O importante non é caer, senón levantarte rápido.
Significa resolver primeiro os meus conflitos: hai persoas que non poden
resolver os seus propios conflitos e, sen embargo, queren resolver os
problemas de todo o mundo. Cando non resolves primeiro os teus
problemas, senón que tratas de resolver os dos demais, estaste
enfrontando ao conflito equivocado. No teu interior se atopan as
habilidades e capacidades que necesitas para resolver cada problema
que se presente. Non teñas medo ás dificultades. AS dificultades teñen o
propósito de facerte mellor, non máis amargado. Cando logres ver os
problemas como oportunidades, isto axudarache a medrar.
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4. OS PENSAMENTOS LIMITANTES

Para mellorar a nosa autoestima é moi importante recoñecer os nosos
pensamentos limitantes. Ao fin e ao cabo os nosos pensamentos son ese
diálogo con nós mesmas, a persoa coa que estamos falando
constantemente. Imaxínate que unha persoa coa que convives che di
constantemente “es tonta, non sabes facer nada...” ao final acabaremos
crendo que realmente somos tontas e non sabemos facer nada...
Imaxínate que es ti mesma a persoa que se di este tipo de enunciados,
ferintes, e denigrantes.
Existen unha grande serie de distorsións cognitivas (alteracións do
pensamento) na nosa percepción da realidade, dos demais e de nós
mesmas.
Cando temos un problema de autoestima, estes sesgos ou erros se
agudizan, levándonos a percibir e procesar a información dunha
maneira distorsionada. AS formas de pensar distorsionadas son difíciles de
detectar e cambiar porque se producen de maneira automática (non
voluntaria nin consciente) e porque están fortemente asociadas á nosa
forma habitual de percibir a realidade.
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A

continuación

explicaremos

algunhas

destas

d¡storsións.

Están

explicadas dunha maneira detallada e concisa, pero animámoste a que
reflexiones se te sentes identificada con algunha destes sesgos:
SOBREXERALIZACIÓN: consiste en sacar conclusións xerais dun feito. Por
exemplo, se te equivocas en algo e tes unha baixa autoestima podes
pensar que sempre te estás equivocando. Se obtés un éxito e tes unha
autoestima inflada, podes pensar que todo sempre che sae ben e que
sempre consegues o que te propós.
Unha maneira de detectar estas sobrexeralizacións é observar se tendes
a usar en exceso na túa linguaxe (interna ou externa) de termos coma
nunca, sempre, todo, nada, etc. “Sempre me confundo”, “Todo me sae
mal”...
PENSAMENTO

DICOTÓMICO:

cando

nos

domina

o

pensamento

dicotómico (tamén chamando pensamento de todo ou nada o
polarizado) non vemos os matices nin os termos medios. Pensamos que
as cousas son boas ou malas, e que unha persoa ou situación ten que ser
perfecta e se non é, pasa a ser un desastre.
Ao referido a unha mesma, unha se xulga como intelixente ou torpe,
triunfadora ou fracasada, como heroína ou villana.
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O pensamento dicotómico contribúe a distorsionar a nosa percepción
da realidade, e a manter unha autoimaxe ( e uns sentimentos de valía)
inestables, xa que favorece:
− As autoavaliacións distorsionadas negativas, porque ninguén pode
ser perfecto. Ao primeiro erro, a persoa con pensamento
dicotómico conclúe que é “mala”, “inepta”, “burra”...
AUTOAVALIACIÓNS GLOBAIS: consiste en concentrarse nunha ou dúas
características, condutas ou rasgos e sacar un xuízo global, algo que lle
sole resultar pouco realista xa que os seres humanos somos complexos e
cambiantes.
Nunha

baixa

autoestima

as

autoevaluacións

globais tenden a

relacionarse con autocríticas destrutivas e autocondeas, por exemplo
“Son inferior”, “son tonto”, “son un fracasado”.
As autoavaliacións globais tenden a basearse na utilización indebida do
verbo ser. Por exemplo se fas algo absurdo, en vez de pensar ou dicir “son
tonta”, convén pensar “fixen unha tontería”
As distorsións cognitivas e autoexixencias poden provocar alteracións.
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LECTURA DE PENSAMENTO: Esta distorsión consiste en crer saber que
pensan e senten os demais e porqué se comportan da forma que o fan,
sen basearnos suficientemente nos feitos e a lóxica.
A lectura de pensamento axuda a manter unha autoimaxe distorsionada
e nos leva a pensar que todo o mundo comparte a visión que tes ti de ti
mesmo. Así, supós que non gustas aos demais sen ter probas nin
argumentos lóxicos que apoien que as túas suposicións son correctas.
A lectura de mantemento tende a manterse porque nos fai crer que
sabemos o que ocorre e por que ocorre. Por ese motivo non temos en
conta outras posibles explicacións.
ERROS DE CONTROL: os erros de control son a tendencia a equivocarnos
ao considerar quen é o responsable (ou cal é a causa) das nosas
emocións, os nosos comportamentos e as cousas que nos cueden ou que
lle suceden a outros.
Nos erros de control interno, un tende a sentirse responsable de cousas
que non dependen dela, como certos sucesos negativos (si se ten baixa
AE) ou certos resultados positivos (nos casos de ter unha AE inflada).
Os erros de control externo, unha tende a atribuír a factores externos (a
outras persoas), cuestións e situacións que realmente dependen
plenamente dunha mesa.
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Así unha persoa con baixa autoestima pode autoenganarse pensando
que non depende de ela obter certas metas ou realizar certos cambios
que lle resultarían moi beneficiosos e que sí dependen dela.
RAZONAMENTO

EMOCIONAL:

Este

sesgo

lévanos

a

crer

nalgo

simplemente porque o sentimos así. Supón un exceso de confianza nos
nosos sentimentos, sen ter en conta que estes son cambiantes e que
moitas veces nos levan a distorsionar a nosa percepción da realidade,
polo que tamén precisamos do papel corrector da lóxica e do
razoamento.
FILTRAXE: No filtraxe se magnifican os rasgos negativos (ou positivos) en
non se perciben ou se desvalorizar os aspectos discordantes.
Cando unha filtra a súa percepción da realidade só tende a ver, oír e
recordar certas cousas. Por exemplo, a atención e o recordo só se
activan con certo tipo de información autorrelevante.
− Se tes baixa autoestima tendes a percibir, procesar e recordar
preferentemente

a

información

relacionada

co

fracaso,

inferioridade, etc. Te centras selectivamente nos feitos congruentes
coa túa autoimaxe negativa, ignorando o resto.
O filtraxe te impide percibir de forma obxectiva a realidade. A túa
percepción da información autorrelevante é tan sesgada (distorsionada,
errada) que confirma a túa autoimaxe previa distorsionada.
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5.ESTRATEXIAS:
COGNITIVAS

MODIFICAR

AS

DISTORSIÓNS

Agora que coñecemos un pouco máis sobre as distorsións, poñémoste a
proba. Trata de emparellar cada tipo de distorsión que aparece na
esquerda co tipo de pensamento que a caracteriza (localizado na
esquerda). Non te preocupes se cometes algún erro, é normal e algo
novo para ti, pero nos pode axudar a aprender a identificar os nosos
propios sesgos de pensamento.
Sempre me estou equivocando
Son torpe

Erros de control
Sobrexeralización
Fai un listado dos teus
pensamentos distorsionados

Síntome miserable, así que o son
Ou me sae perfecto ou son un desastre
total
Estaba serio, seguro que está enfadado
comigo
Non podo facer nada para mellorar a miña
autoestima
A miña saúde é terrible: levo 3 días resfriado
Todo me sae mal
Son estraordinario
Síntome superior, polo tanto o son

Filtraxe
Autoavaliación global
Razoamento emocional
Pensamento dicotómico

Erros de control: non podo facer nada para mellorar a miña autoestima/ É
responsabilidad miña conseguir que meu xefe cambie
Pensamento dicotómico: ou me sae perfecto ou son un desastre total
Razonamento emocional: me sinto misarble así que o son/ me sinto superior así que o
son
Autoavaliación global: son torpe/ son extraordinario
Filtraxe: A miña saúde é terrible: levo tres días resfriado
Lectura de pensamento: Estaba serio, seguro que está enfadado comigo
Sobrexeralización: sempre me estou equivocando, todo me sale mal

CORRECCIÓN
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Fai un listado dos teus pensamentos distorsionados. Revisa aqueles cos
que te sentiches identificada, polo menos en certas ocasións. Fai un
listado con aquelas que te identificas e sinala un par de exemplos de
pensamentos que pasan pola túa mente en ocasións e que conteñen
dita distorsión:
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Pensa en situacións que solen activarse e completa un rexistro similar ao
seguinte, os seis primeiros aparecen como exemplos orientativos aínda
que é posible que te identifiques con algún deles.
Na columna da esquerda, anota o pensamento distorsionado que te leva
a sentirte e actuar en forma contraproducente a túa sá autoestima, no
centro se sinala a distorsión que contén. Se non eres capaz de citala non
pasa nada, continúa. Finalmente na columna da dereita, anota a
reformulación do pensamento en forma máis obxectiva
Pensamento distorsionado
Todo me sae mal
Pensarán que son tonto
Caigolle mal

Distorsión
sobrexeralización
Lectura de
pensamento
Lectura de
pensamento

Síntome rexeitada e creo
que son incapaz de gustar
a algúen

Razoamento
emocional

Tiven un día horrible, meu
xefe me criticou, os meus
amigos non me
chamaron...

Filtraxe

Que torpe son!

Autoavaliación global
negativa

Critícaseme é porque me
ten envexa

Lectura de
pensamento

Alternativa máis obxectiva
Equivoqueime nese pedido,
pero tendo a facer ben o
meu traballo...
Non ten porqué pensar así
Só me dixo que non lle
apetecía saír hoxe
É un sentimento non un feito.
Se deixo pasar un tempo o
verei doutro modo
O meu xefe tende a criticar a
todos, aonte chamou a miña
amiga Carmen e as cousas
forn ben a maior parte do
día.
Esfórzome en facer as cousas
ben, e algunha vez me
equivoco como calquera
cousa
Vou intentar comprender por
que me critica. É posible que
teña razón
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Analizando as autoesixencias...
Ao pensar sobre ti mesma, ¿Como se expresan as túas autoesixencias?
¿tendes a usar termos como “debería”, “teño que”, etc.? Si é así tende a
utilizar unha linguaxe máis precisa e a usar “preferiría”, “me gustaría”, ou
“quero” en vez de debería.
Deixa de autoavaliarte globalmente como boa ou mala en función de
que cumpras ou non determinados criterios.
Cambiar autoexixencias por preferencias e autoaceptación.
A

alternativa

racional

e

desexable

ás

autoesixencias

son

a

autoaceptación a actitude de preferencia. A continuación imos mostrar
unha opción de autoesixencia e unha transformación por unha actitude
de preferencia y autoaceptación:
− “Non debería cometer erros” → Sería preferible non cometer erros,
pero estou empezando con este traballo e só podo aprender
practicando.
− “Non debo estar triste ou desanimado” → Prefiro sentirme ben, ¿que
podo facer para conseguilo?
− “Debería coidar máis a miña saúde” → Quero (e podo) coidar
mellor a miña saúde. Vou facer un plan.
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Animámoste a que transformes algunha autoesixencia propia. Tranquila,
seguiremos aprendendo máis técnicas.
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Cando non podemos cumprir todas as autoesixencias tenden a aparecer
autocondeas e autocrítica. As autocríticas poden manterse porque
parecen cumprir unha función positiva, como axudarnos a traballar máis
e mellor, evitar certos riscos...
O manexo das autocríticas facilítase se procuras recoñecer en que
pretenden axudarte, pero buscas formas máis realistas e amables para
conseguilo. Para iso utiliza os seguintes exercicios:
a) Comprender en que intenta axudarte a autocrítica: Inspirándote
nos exemplos, anota na columna da esquerda exemplos persoais
de autocríticas frecuentes. Na columna do centro indica en que
crees que intenta axudarte e na ultima columna sinala en que
podes dicirte a ti mesma para motivarte de forma máis construtiva.

AUTOCRÍTICA
Son torpe

EN QUE INTENTA
AXUDARME?
En que non perda o
tempo en intentar
aprender inglés

COMO MOTIVARME DE
FORMA MÁIS AMABLE?
Ninguén o sabe todo
Non saber inglés non
significa ser torpe
Pero podo aprender con
tempo e paciencia

Estou horrible con este
peiteado

En que coide máis o meu
aspecto

Vou intentar peitearme de
forma que me favoreza
máis
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Outra forma de modificar as autocríticas é aprender a motivarnos con
frases ou pensamentos máis amables e respectuosos coa nosa
autoestima. Pode axudarnos o seguinte exercicio. Guiándote polos
exemplos, transforma amablemente algunha desas autoesixencias
propias:
AUTOCRÍTICA AUTODENIGRANTE
Son unha estúpida por seguir querendo á
miña ex parella
Non debería sentirme tan mal. Non son
normal.
O meu erro significa que son unha inútil

Se me coñecesen de verdade, se darían
conta d que son torpe para
relacionarme

AUTOCORRECCIÓN AMABLE
É normal que aínda teña sentimentos
confusos. Pero superareino pouco a
pouco.
Moita xente se sinte mal. E Eu estou
traballando para sentirme mellor
É humano equivocarse. Vou a aprender
do meu erro
Teño pouca seguridade en min mesma e
iso me leva a ser retraída coa xente.
Pero algúns amigos me coñecen ben e
seguen apreciándome. Ademais, podo
e quero seguir mellorando.
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6. ANALIZANDO OS CONTRUCTOS DE XÉNERO E A
VIOLENCIA DE XÉNERO

Tras realizar este traballo intimo e persoal, cunha clara influencia, da nosa
cultura e aprendizaxe, como broche final imos indagar un pouquiño máis
na nosa construción como mulleres e o efecto que isto pode ter na nosa
autoestima, nas relacións cos demais e cas relacións de parella.
Inevitablemente temos que falar da violencia de xénero, posto que
calquera muller polo feito de selo pode sufrila.
Aprender a manter unha boa autoestima é un punto fundamental para
previr a violencia machista. Debemos desaprender moitas das cousas
aprendidas como mulleres, darnos conta dos nosos valores, sen
menospreciarnos a nós mesmas. Este é un traballo que estivemos
facendo ao longo deste caderno. Temos que ter claro que a autoestima
baixa non é necesariamente unha causa da violencia de xénero pero
traballar na nosa autoestima si pode ser un factor protector para
identificar condutas nocivas, para intervir nas mesmas e sobre todo para
buscar o mellor para nós mesas que nunca será unha relación abusiva.
A medida que nos coñecemos máis, o que nos fai sentir ben e o que nos
fai sentir mal seremos capaces de identificar certos factores ou sinais de
alarma.
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Os primeiros signos de maltrato de maneira xeral son:
− Ignora ou despreza os teus sentimentos con frecuencia.
− Ridiculiza, insulta ou despreza ás mulleres en xeral.
− Te humilla, grita ou insulta en privado ou en público.
− Ameaza con facerte dano a ti ou a túa familia.
− Agrediute algunha vez fisicamente.
− Íllate de familiares ou amizades.
− Forzoute a manter relacións sexuais en contra da túa vontade.
− Controla os teus cartos e toma decisións por ti.
− Non te permite traballar.
− Ameaza con quitarte aos teus fillos ou fillas.
Tamén é preciso que coñezamos con máis detalle as formas de exercer
a violencia de xénero e como funciona. Cantos máis coñecementos
teñamos máis fácil será que o detectemos e que poidamos actuar en
consecuencia.
Tipos de violencia de xénero
Violencia física: inclúe calquera acto de forza contra o corpo da muller,
con resultado ou risco de producir unha lesión ou dano, exercida por
quen sexa ou teña sido parella.
Se dana o teu corpo: te empuxa, patea, arrincona, inmobiliza...
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Violencia psicolóxica: inclúe toda conduta, verbal ou non verbal, que
produce na muller desvalorización ou sufrimento, a través de ameazas,
humillacións ou vexacións, se esixe obediencia ou submisión, insultos,
illamento, culpabilización...
Se te insulta e humilla, descalifica, illa, vixía, decide sobre as túas saídas,
o que debes poñerte, os teus amigos/as...
Violencia económica: inclúe a privación intencionada, e non xustificada
de recursos para o benestar físico ou psicolóxico da muller e dos seus fillos
ou fillas ou a discriminación na disposición dos recursos compartidos no
ámbito da convivencia de parella.
Se apropia dos teus cartos ou bens: te priva do teu diñeiro, se queda
con ingresos, impide gañar cartos...
Violencia sexual e abusos sexuais: Inclúen calquera acto de natureza
sexual forzada polo agresor ou non consentido pola muller, incluíndo a
imposición mediante a forza ou intimidación, de relacións sexuais non
consentidas e o abuso sexual, con independencia de que o agresor teña
ou non unha relación de parella.
Se apropia da túa sexualidade: te obriga a manter relacións sexuais, te
esixe que realices prácticas que non queres...
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É preciso tamén coñecer como funciona a violencia de xénero, para así
poder detectar as diferentes fases; en nós mesmas e noutras mulleres que
podemos ter cerca.
As relacións de violencia de xénero sempre seguen a seguinte dinámica:
1. Acumulación de tensión: esta fase caracterízase por cambios
imprevistos e repentinos no estado de ánimo do agresor,
enfadados ante calquera problema na convivencia, reaccións
agresivas ante calquera frustración ou incomodidade.

Nestes

momentos, a muller intenta controlar a situación, por exemplo, se
adiante aos seus desexos, non fai nada que poida espertar nel un
comportamento agresivo.. A muller tamén tende a encubrilo ante
amizades e familia, e a xustificar o seu comportamento,
excusándoo, provocando un illamento nas persoas achegadas
máis cercanas a ela.
2. Explosión de violencia: non se debe caer no erro de pensar
soamente na agresión física como forma de explosión ou
descarga, podéndose dar moitas formas activas ou pasivas para
esta fase (berrar, ignorar, golpear, ameazar...) A finalidade do
agresor non é facerlle dano senón facer que “aprenda a lección”
debido a comportamentos que é considerada inadecuados
dende a súa suposta posición de autoridade e poder. Nesta fase
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as mulleres vítimas se sinten desubicadas, sen saber que
comportamento ou acontecemento provocará nel este enfado,
sentíndose neste momento nunha situación de vulnerabilidade e
sen capacidade para defenderse. O agresor culpará á muller do
comportamento agresivo por acumulación de problemas e
molestias causadas na fase anterior.
3. A lúa de mel ou arrepentimento: nesta fase o agresor arrepíntese,
pide perdón, busca escusas para explicar a súa conduta, fai
promesas de cambio, fai regalos, da mostras de importarlle a
parella, a familia e fomenta a idea de cambio.
Todas estas fases se repetirán, cada vez con máis frecuencia, ata que
quedan resumidas á violencia.

Por que sucede a violencia de xénero?
Hai unha causa esencial na violencia de xénero e é o convencemento
por parte do home da súa superioridade e primacía sobre a muller. A esta
causa esencial se lle poden unir outras. A violencia de xénero funciona
como un mecanismo de control social das mulleres e sirve para manter o
status e dominación masculina. Os patróns de conduta violenta fronte as
mulleres se produce como patróns de conduta aprendidos socialmente.
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Ademais a propia sociedade xustifica as accións violentas e culpabiliza a
vítima.
Para comprender mellor a complexidade desta forma de violencia
debemos entendela no contexto social no que vivimos:

Nesta pirámide podemos ver como se configura a violencia de xénero
a nivel social. Na base da pirámide se sitúa a sociedade patriarcal;
esa estrutura social, política e económica que lle outorga máis poder
e dominio ao xénero masculino. Sobre esta sociedade, se configuran
as diferentes formas de exercer a violencia, dende o máis sutil ao máis
explícito. Animámoste a que ti mesma identifiques algunhas destas
formas de violencia e desigualdade, coa axuda de exemplos gráficos.
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É importante que entendamos a base da pirámide, porque todo o
demais se constrúe sobre a normalización destas actitudes.

Este pequeno resumo gráfico danos mostra de diferentes formas de
violencia, desigualdades e discriminación que nos están afectando
como mulleres.
Ademais relacionado coas relacións de parella tamén está o noso
concepto do amor, moi influenciado pola cultura machista e a nosa
construción como mulleres. É importante que identifiquemos as nosas
ideas sobre o amor, porque estas poden estar mediando nas
aceptación ou non de condutas abusivas dentro da parella.
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Estas de acordo coas seguintes afirmacións?
Si

Non

“O amor pode con todo”
As persoas poden cambiar por amor
Os polos opostos se atraen e se entenden mellor
O amor e o maltrato é compatible
O amor verdadeiro perdoa e aguanta todo
“O amor verdadeiro está predestinado”
Existe unha media laranxa
As parellas se complementan
Só hai un amor verdadeiro para toda a vida
As relacións duran para sempre
“O amor é o máis importante e require entrega total”
As parellas son as únicas responsables da nosa felicidade
Quen ben te quere, farate chorar
O verdadeiro amor é fusionarse co outro
“O amor é posesión e exclusividade”
Os celos son signo de amor e estima
Se non te pos celoso/a é porque a persoa non che importa
Os desexos amorosos e sexuais só se satisfán na parella

As afirmacións ás que acabas de contestar englóbanse dentro dos
chamados “mitos do amor romántico” e son ideas aprendidas sobre o
que ten que ser o amor e como relacionarnos dentro das parellas. Estas
ideas están baseados en:
− Gusto pola desgraza e os amores imposibles.
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− Hiperidealización do amor e da persoa amada.
− O amor feliz non ten historia, triunfa o amor ameazado e
condenado.
− O amor é unha paixón que fai sufrir.
As ideas do amor romántico non son asumidas da mesma maneira
diferente para as mulleres e para os homes.
Os homes aprenden a ser e as mulleres aprenden a ser:
Independentes

Educadas

Seguros

Tenras

Agresivos

Pasivas

Dinámicos

Responsables e tranquilas

Valentes

Detallistas

Gamberros

Sensibles

Sedutores

Seducidas

Agora que xa coñecemos os mitos e a maneira na que socializamos
segundo o noso xénero, identificamos posibles mostras de violencia e
relacións abusivas é o momento de construir, a reflexionar sobre as bases
dunha relación sa.
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7. OUTRAS TÉCNICAS:
AUTOINSTRUCIÓNS

AUTORREXISTROS

e

Os autorexistros son unha técnica eficaz para axudarte a identificar e
cambiar os pensamento e crenzas irracionais que obstaculizan a túa sa
autoestima. Baséanse no esquema ABC, no que A se refire a situación
activadora, B aos pensamentos irracionais que activan ou manteñen o
problema de autoestima e C ás consecuencias emocionais e
conductuais de eses pensamentos:
Imos a utilizar o exemplo dunha profesora cunha baixa autoestima:

A SITUACIÓN
Me equivoco ao
responder a unha
pregunta e o alumnado
rise de min

B PENSAMENTOS QUE
BSTACULIZAN A
AUTOESTIMA
Non debería equivocarme
Pensarán que son tonta

C CONSECUENCIAS
EMOCIONAIS E
CONDUCTUAIS
Inseguridade, ansiedade,
perda de autoestima.
Móstrome enfadada e
evito novas preguntas

AS AUTOINSTRUCIÓNS
Son frases que nos dicimos a nós mesmas para axudarnos a pensar, sentir
e actuar como desexamos. Recoméndanse utilizar frases positivas, pero
só cando son realistas e resultan cribles para unha mesma. A algunhas
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persoas resúltalles moi útil rodearse de tarxetas que conteñan este tipo
de frases en forma de debuxos ou frases, colocándoas en lugares visibles
ou levándoas na axenda ou moedeiro para lelas a miúdo. Unha forma
de utilizar estas autoinstrucións é facer un listado de frases para resaltar
as túas virtudes, rasgos e aspectos positivos en forma realista e
adaptativa. Por exemplo, recordarte cualidades reais que posúes como
“Son boa persoa”, “Tendo a caerlle ben á xente”...
Utiliza como borrador o cadro que aparece a continuación; recorda que
podes pasalo a limpo e levalo sempre contigo.
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MANDATOS DE XÉNERO
Que son os estereotipos de xénero?
A sociedade atribúenos aos nenos e as nenas, dende o momento de
nacer, unha serie de crenzas, actitudes, condutas, valores, espazos e
tempos diferenciados polo seu sexo. A este
conxunto

de

condutas

e

actitudes

chamámoslle xénero. É un constructo social e
como tal non é igual en todos os lugares do mundo.
Algunhas das características sociais e culturais que se lle asignaron ás
mulleres e aos homes son:
Activo

Pasiva

Forte

Débil

Reprime Sentimentos

Expresa sentimentos

Independente

Dependente

O xénero tamén ten asociados unha serie de roles de xénero, de papeis.
Como se dunha obra de teatro se tratase espérase que as mulleres
“interpreten” un papel e os homes outro.
Rol produtivo

Rol reprodutivo

Sustento económico

Tarefas da casa e de coidados

Ámbito público

Ámbito privado
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Estes roles organízanse xerarquicamente, é dicir, dáselles máis valor a uns
que a outros. Curiosamente aqueles máis valorados son os asociados aos
homes. É normal que ti non te sintas identificada cos estereotipos ou roles
de xénero asignados.

O rol de Coidadora: como se observa no cadro sobre os roles de xénero
asociados ás mulleres, vemos que sobre nós
recae o rol de coidadoras. A excesiva carga
de coidados sobre os demais pode ter como
consecuencia un descoido dunha mesma.
O rol de coidadora pode traer como
consecuencias sentirse ateigada e preocupada e cansada. Poden darse
cambios no patrón de sono e alimentación, sentimentos de irritabilidade,
tristeza e dores no corpo... Ademais é común perder interese nas
actividades coas que antes desfrutabas.
Para levar mellor esta situación é importante pedir axuda e concentrarte
no que podes dar. As veces, é normal sentir culpa, pero entende que non
existe a coidadora “perfecta”, pensa que estás facendo o mellor que
podes.
Tamén é importante establecer obxectivos realistas e dicir non ao que
consideras excesivo e esgotador. Buscar apoio é crucial e pode
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axudarche a motivarte e validarte. Fai un esforzo por manterte
conectada con familiares e amigas que poden ofrecerche apoio
emocional sen prexuízos. Coida a túa saúde, logra unha boa rutina de
sono, alimentación e exercicio físico.

Presión sobre o corpo e a beleza
Como mulleres que formamos parte desta cultura, seguramente terás
experimentado nalgún momento da túa vida algún tipo de presión.
Os canons de beleza se meten na nosa mente e isto pode facer que nos
sintamos resentidas cara o noso corpo e incómodas na nosa propia pel.
Cando pretendemos entrar en tallas, formas e looks antinaturais,
normalmente acabamos por intentar controlar os nosos corpos, nos
frustramos

facilmente

e

incluso

podemos chegar a odiar o noso
aspecto.
Dinnos

que

temos

que

vernos

correctas e ser perfectas, isto nos fai
sentir mal con nós mesmas e parece
que mercar roupa e cosméticos é a

Ama o teu corpo, só tes un

solución para sentirnos belas.
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Idealizar un corpo pouco realista e natural non só é daniño para a nosa
saúde mental, tamén o é para a saúde física. As mulleres a miúdo nos
impoñemos dietas pouco saudables e prácticas restritivas nun intento
desolado de conseguir o inalcanzable.
Seguro que ti, que estás lendo isto, nalgún momento comezaches
algunha dieta milagre, que durou pouco e foi frustrante. O importante é
estar saudables, cambiar patróns de alimentación que non sexan bos. É
beneficioso conseguir un estilo de vida saudable pero sempre dende o
amor aos nosos corpos non dende o odio.
Fai o que che faga sentir ben contigo mesma, dende o amor propio. Só
recordo que non precisas maquillaxe para estar guapa, que non precisas
estar á moda, nin tampouco precisas xoiería ou arranxos estéticos. Só
necesitas aceptar quen es e desfrutar diso.
O corpo feminino é diverso e non debemos compararnos con outras. Se
nos enorgullecemos das nosas formas únicas, celebraremos as nosas
diferencias.
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A importancia de coñecer as emocións: como mulleres se nos permite
expresar certas emocións pero non outras. Un traballo moi importante
será aprender a coñecer, identificar e expresar o que temos dentro.
“Case todo o mundo pensa que sabe que é
unha emoción ata que intenta definila. Nese
momento practicamente ninguén afirma
poder entendela” (Weger, Jones e Jones, 1962)
Unha emoción podería entenderse como unha experiencia afectiva máis
ou menos agradable ou desagradable.
Todas as emocións teñen algunha función que as fai útiles e permite que
executemos con eficacia as condutas apropiadas. Incluso as emocións
máis desagradables teñen funcións importantes na adaptación social e
o axusto persoal.
AS funcións das emocións son:
− Adaptativas:

preparan

ao

organismo

para

que

execute

eficazmente unha conduta, mobilizándoo a enerxía necesaria
para iso, achegándonos ou afastándonos dun obxectivo.
− Función social: posto que unha das funcións principais das
emocións é facilitar a aparición de condutas apropiadas, a
expresión das emocións permite ás demais persoas predecir o
comportamento asociado coas mesmas,. Algunhas funcións son:
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facilitar a interacción social, controlar a conduta dos demais,
permitir a comunicación dos estados afectivos, ou promover a
conduta prosocial.
− Funcións motivacionais: a relación entre emoción e motivación é
intima. Unha conduta “cargada” emocionalmente se realiza de
forma más vigorosa.
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A FELICIDADE
Características

A felicidade favorece a recepción e interpretación
positiva dos diversos estímulos ambientais
Non é fugaz como o pracer, pretende estabilidade
emocional duradeira.

Instigadores/ que o quen a
provoca?

Logro, conseguir con éxito o que se pretende.
Congruencia entre o que se desexa e o que se posúe,
entre as expectativas e as condicións actuais

Actividade fisiolóxica

Aumento da actividade no hipotálamo, septum e a
amígdala
Aumento na frecuencia cardíaca, se ben a
reactividade cardiovascular é menor que noutras
emocións, como ira e medo
Incremento en frecuencia respiratoria

Procesos cognitivos implicados

Facilita a empatía, o que favorecerá a aparición de
condutas altruístas (de axuda aos demais)
Favorece o rendemento cognitivo, solución de
problemas e creatividade, así como a aprendizaxe e
a memoria.
Dita relación, non obstante, é paragóxica, xa que
estados mi intensos de alegría poden enlentecer a
execución e incluso pasar por alto algún elemento
importante en solución de problemas e pode interferir
como o pensamento creativo.

Función

Incremento na capacidade para desfrutar de
diferentes aspectos da vida- Xera actitudes positivas
cara un mesmo ou os demais, favorece o altruísmo e
a empatía.
Establecer nexos e favorecer as relacións interpersoais.
Sensacións
de
vigorosidade,
competencia,
transcendencia e liberdade.
Favorece procesos cognitivos e de aprendizaxe,
curiosidade e flexibilidade mental.

Experiencia subxectiva

Estado de pracer, desexable, sensación de benestar.
Sensación de autoestima e autoconfianza.
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A IRA
Características

−

−

Instigadores

−
−

−

A ira é o compoñente emocional do complexo AHI
(Agresividade, Hostilidade e Ira). A hostilidade fai
referencia ao compoñente cognitivo e a
agresividade ao conductual.
Dito síndrome está relacionado con trastornos
psicofisiolóxicos, especialmente as alteracións
cardiovasculares.
Estimulación aversiva, tanto física ou sensorial,
como cognitiva.
Condicións que xeran frustración, interrupción
dunha conduta motivada, situacións inxustas, ou
atentados contra valores morais.
Inmobilidade, restrición física ou psicolóxica.

−
−

Elevada actividade neuronal e muscular.
Reactividade cardiovascular intensa (elevación
nos índices de frecuencia cardíaca, presión sistólica
e diastólica).

Procesos cognitivos implicados −

Focalización da atención nos obstáculos externos
que impiden a consecución do obxectivo ou son
responsables da frustración
Obnulación, incapacidade ou dificultade para a
execución eficaz do proceso cognitivo.

Actividade fisiolóxica

−

Función

−
−

Experiencia subxectiva

−

−

Mobilización de enerxía para as reaccións de
autodefensa ou de ataque.
Eliminación de obstáculos que impiden a
consecución dos obxectivos desexados e xenan
frustración. Se ben a ira non sempre conclúe en
agresión, ao menos serve para inhibir as reaccións
indesexables de outros suxeitos e incluso evitar unha
situación de confrontación.
Sensación de enerxía e impulsividade, necesidade
de actuar de forma intensa e inmediata (física ou
verbalmente) para solucionar de forma activa a
situación problemática.
Se experimenta como unha experiencia aversiva,
desagradable e intensa. Relacionada con
impaciencia.
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TRISTEZA
Características

−
−

Instigadoras/

−
−
−

−
−

Separación física ou psicolóxica, perda ou fracaso
Decepción, especialmente se se desvaneceron
esperanzas postas en algo.
Situacións de indefensión, ausencia de predición e
control. Segundo Seilgman (1975) a tristeza aparece
despois de unha experiencia na que se xera medo
debido a que a tristeza é o proceso opoñente do
pánico e actividade frenética
Ausencia de actividades reforzadas e condutas
adaptativas.
Dolor crónico.

−
−

Actividade neurolóxica elevada e sostida.
Lixeiro aumento na frecuencia cardíaca, prensión
sanguínea e resistencia electrónica da pel.

cognitivos −

Valoración da perda ou dano que non pode sr
reparado.
Focalización da atención nas consecuencias a nivel
interno da situación.
A tristeza pode inducir a un proceso cognitivo
característico de depresión (triada cognitiva,
esquemas depresivos e erros no procesamento da
información) que son, segundo Beck, os factores
principais no desenvolvemento de dito trastorno
emocional.

Actividade fisiolòxica

Procesos
implicados

Aínda se considera tradicionalmente como unha das
emocións displacenteras, non sempre é negativa
Existe gran variabilidade cultural e incluso algunhas
culturas non posúe palabras para definila.

−
−

Función

−
−
−
−

Experiencia subxectiva

−

Cohesión con outras persoas, especialmente con
aqueles que se atopan na mesma situación.
Diminución no ritmo de actividade.
Valoración dos aspectos da vida que antes da perda
non se lles prestaba atención.
Comunicación aos demais que non se atopa ben e
aquelo pode xerar axuda doutras persoas, así como
apaciguamento de reaccións de agresión por parte
dos demais, empatía, ou comportamento altruísta.
Desánimo, melancolía, desalento.
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SORPRESA
Características

−

Trátase dunha reacción emocional neutra, que se
produce de forma inmediata ante unha situación
novidosa ou estraña e que se desvanece
rapidamente,
deixando
paso
ás
emocións
congruentes con dita estimulación.

Instigadores

−

Estímulos novidosos débiles ou moderadamente
intensos, acontecementos inesperados.
Aumento brusco da estimulación.
Interrupción da actividade que se está realizando
nese momento.

−
−

Actividade fisiolóxica

−
−

Procesos cognitivos
implicados

−
−

Función

−

−
−

Experiencia subxectiva

−

−
−

−

Patrón fisiolóxico caracterizado polo reflexo de
orientación: diminución da frecuencia cardíaca.
Incremento momentáneo da actividade neuronal.
Atención e memoria de traballo dedicadas a
procesar a información novidosa.
Incremento en xeral da actividade cognitiva.
Facilitar a aparición da reacción emocional e da
conducta apropiada ante situacións novidosas.
Eliminar a actividade residual no sistema nervioso
central que poida interferir coa reacción apropiada
ante as novas esixencias da situación.
Facilitar procesos atencionais, condutas de
exploración e interese pola situación novidosa.
Dirixir os procesos cognitivos á situación que se
presentou.
Estado transitorio. Aparece rapidamente e de
duración momentánea ata dar o paso a unha
reacción emocional posterior.
Mente en branco momentaneamente.
Reacción afectiva indefinida, aínda que agradable.
AS situacións que provocan sorpresa se recordan non
tan agradables como a felicidade, pero máis que
emocións como ira, tristeza, noxo ou medo.
Sensación de incerteza polo que vai acontecer.
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NOXO
Características

−

O noxo é unha reacción emocional que se xera por
condicionamento. Está relacionado con trastornos
do comportamento como a anorexia ou a bulimia,
pero pode ser un compoñente útil no tratamento
terapéutico, por exemplo, para deixar de fumar.

Instigadores

−

Estímulos desagradables, potencialmente perigosos
ou molestos.

Actividade fisiolóxica

−
−

Aumento da reactividade gastrointenstial.
Tensión muscular.

Función

−

Xeración de respostas de escape ou evitación de
situacións
desagradables
ou potencialmente
daninas para a saúde. Os estímulos solen estar
relacionados coa inxesta, polo que a cualidade
fundamental é olfativa ou olorosa.
O noxo potencia hábitos saudables, hixiénicos e
adaptativos.

−

Experiencia subxectiva

−

Necesidade de evitación ou afastamento dun
estímulo. Se o estímulo é oloroso ou gustativo,
aparecen sensacións como as náuseas.
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Pequena historia para reflexionar....
Un pai díxolle á súa filla: graduácheste con honras, aquí tes o coche que
comprei anos atrás... ten máis de 50 anos de antigüidade.
Antes de darcho, lévao á compravenda de coches usados do centro e
dilles que o queres vender...a ver canto che ofrecen.
A filla foi á compravenda de coches usados, volveu co seu pai e díxolle:
“Ofrecéronme 1000 € porque vese moi desgastado”
O pai contestou: “lévao á casa de empeño”
A filla foi á casa de empeño, volveu co seu pai e contoulle: “A casa de
empeño ofreceu 100€ porque era un coche moi vello”
O pai pediulle á súa filla que fora a un clube de coches clásicos para
ensinarlles o coche.
A filla levou o coche ao clube, regresou e díxolle ao seu pai: “unhas
persoas no clube ofreceron 100.000 €, xa que é un Mustang clásico e moi
buscado entre as persoas membro”
O pai respondeulle á súa filla: “Quería que souberas que o lugar correcto
valórate dunha forma correcta”
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Sexualidade feminina
A sexualidade humana vívese e exprésase en todoo que somos, sentimos,
pensamos, facemos e por ende está asociada á nosa identidade. Vai
moito máis lonxe da “xenitalidade” e as diferentes prácticas sexuais.
A sexualidade desenvolve diversas funcións no desenvolvemento
persoal. Entre as que destacamos:
a) No ámbito intrapsíquico: a sexualidade é moi importante no
desenvolvemento da personalidade.
b) No ámbito relacional: a sexualiade é un dos factores, xunto oco
apego, que impulsa a unha persoa ao encontro doutra persoa.
c) No ámbito da fecundidade: a fecundidade humana sempre estivo
sometida a manipulacións de carácter sociopolítico. En calquera
caso, a fecundidade é unha das funcións da sexualidade.
Existen moitos mitos en relación á sexualidade e moito descoñecemento.
Pode que non sexa o teu caso, pero en xeral as mulleres temos un grande
descoñecemento dos nosos órganos sexuais. O clítoris, por exemplo, é un
deses grandes descoñecidos. O clítoris é moi complexo y especializado e
ten só un propósito... darlle pracer sexual á muller. É o único órgano
exclusivamente sexual.
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A masturbación feminina
Amarnos a nós mesmas implica satisfacernos de todas as maneiras
imaxinables. Realizar actividades que nos gustan, ten un efecto positivo
no noso estado de ánimo. Cando facemos algo que desfrutamos xéranse
emocións positivas que melloran o noso estado de ánimo e nos fan sentir
mellor.
Cando facemos actividades pracenteiras estamos inmersas niso e polo
tanto focalizamos os nosos recursos cognitivos en realizala. Desa forma,
evitamos pensamentos negativos e preocupacións, permitíndonos
desconectar.
Realizar este tipo de actividades desenvolve as nosas facetas persoais.
Podemos realizar actividades sociais, artísticas, físicas...
Podemos obter actividades pracenteiras nas propias tarefas domésticas:
coidar o xardín, redecorar a casa... Tamén con actividades físicas como
darnos un baño, coidarnos, practicar relaxación, camiñar, tomar o sol,
facer saídas, bailar..
Tamén podemos atopa actividades pracenteiras con outras persoas
cando as axudamos, conversamos, sorrimos, abrazamos, bicamos e
temos relacións sexuais.
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Sen embargo temos o poder de darnos pracer a través das automasaxes
e da masturbación. A masturbación feminina segue sendo hoxe en día
un tema tabú. Temos dereito a desfrutar da nosa propia sexualidade, sen
axuda de ninguén. Amarnos a nós mesmas implica satisfacernos de todas
as maneiras imaxinables, é unha delas obviamente é o pracer sexual.
Beneficios da masturbación:
1. Aporta un subidón natural: Cando nos masturbamos, liberamos as
endorfinas causantes da sensación de pracer e benestar.
2. Prevén infeccións: Co orgasmo, ábrese o pescozo uterino permitindo
así liberar algunhas bacterias acumuladas. Este procedemento pode
axudar a previr infeccións.
3. Reduce as dores menstruais: A masturbación non é unha ferramenta
milagrosa, pero si pode reducir algunhas dures que sufrimos durante a
menstruación.
4. Coñecerás mellor o teu corpo: A primeira que debe coñecer os gustos
á hora de manter relacións sexuais es ti mesma. A masturbación é a
mellor opción para explorar o que nos gusta e o que non, para saber
o tempo que tardamos en ter un orgasmo e que é exactamente o que
nos fai chegar a el. Ademais pode servir de terapia para mulleres que
sofren vaxinismo.
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5. Estarás máis liberada mantendo relacións sexuais con outras persoas:
para desfrutar na cama, o primeiro debe ser sentirnos seguras con nós
mesmas e o noso corpo. A masturbación serve para explorar e
coñecer os nosos gustos pero tamén para dar renda solta a nosa
imaxinación.
6. Libera estrés: a masturbación é unha opción ideal cando queremos
relaxarnos. Non é casualidade que a moitas mulleres nos apeteza
masturbarnos cando sentimos estrés, ansiedade ou tivemos un día moi
largo. Cando nos masturbamos, liberamos a dopamina e a oxitocina
da que antes falamos. Podes probar con vibradores e estimuladores.
7. Durmirás mellor: este benestar que nos proporciona a masturbación,
anticipa unha mellor noite de sono: unha vez que estamos relaxadas
é máis fácil concilialo.
8. Chegarás ao orgasmo máis a miúdo: se tes problemas para chegar
ao orgasmo de maneira regular, tal vez deberías probar a darte
pracer a ti mesma. A masturbación axuda ás mulleres a alcanzar
mellor o orgasmo xa que, coa estimulación, trabállanse os músculos
do solo pélvico, que son os que conducen ao orgasmo durante as
relacións sexuais. É importante fortalecer estes músculos porque, non
só axudan a mellorar as relacións, senón que tamén evitan alteracións
como a incontinencia urinaria e facilitan o parto.
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9. Apórtache independencia: mira o lado bo, cando queiras darte unha
alegría,

non

dependerás

dese

rapaz

que

non

termina

de

convencerte, podes apañarte ti soa.
10. Sentiraste xenial!: xa sexa para relaxarnos, para divertirnos ou para
calmar os nosos desexos, a masturbación non deixa de ter o mesmo
obxectivo: sentirnos ben con nós mesmas.
Exercicio de exploración:
O autocoñecemento é vital para sentirnos donas do noso propio corpo,
propóñovos un exercicio de autocoñecemento:
− Colle un espello e visualiza as túas zonas íntimas.

Amor romántico
O amor é unha das emocións básicas de todo ser humano. Axúdanos a
vincularnos, establecer relacións cos demais, xerar espazos seguros e
avanzar xunto ao outro/a.
Chegamos a unha relación sa cando xeramos un espazo de seguridade,
onde non hai invasións, onde sentimos que o outro empúrranos no noso
desenvolvemento, cando existe un equilibrio ou hai unha admiración
mutua.
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Chegamos a estas unións sas cando xeramos un espazo de seguridade,
onde non hai invasións, onde sentimos que a outra non nos
Debemos diferenciar o que é realmente a emoción do amor do que é
unha relación de parella. O primeiro é algo innato que nos axuda a
vincularnos dentro dun espazo seguro, mentres que o segundo é un
constructo social que, aínda que poida reportarnos numerosos
beneficios, se non se fai dende as estruturas seguras, pode acabar
deixando secuelas psicolóxicas. O problema non é a relación en si, senón
a crenza que nos fai moldeala cunha serie de características prexudiciais.
Cales son os mitos do amor romántico e que é o que nos din?
Entendelos, saber que non son reais, senón que os construímos, axúdanos
a poder erradicalos das nosas crenzas e poder atopar unha vinculación
coa nosa parella dende o equilibrio e a seguridade.
Os celos: asociamos sentir celos con que nos importe unha persoa e con
querela ou que nos queiran Sen embargo, os celos non son sinónimo de
amor. O respecto da liberdade do outro ou a confianza non van da man
da imposición duns límites.
A media laranxa: é un dos mitos que máis claramente estamos
eliminando a nivel social. Xa son moitas as persoas que defenden que
non son a metade doutra, que non están incompletas e que nelas
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mesmas xa son un todo perfecto. A crenza neste mito empúxanos a
buscar desesperadamente a outro que nos complemente. E na
desesperación sempre facemos malas eleccións.
A exclusividade: este mito nace do medo a que a outra persoa marche
e de que non nos sintamos seguras de nós mesmas. Impóñennos unha
serie de límites que non sempre van co que a outra persoa quere. Quitar
este mito non implica abrir a relación a unha

A ASERTIVIDADE
Para todas as persoas, e para as mulleres en particular, é moi importante
traballar a asertividade.
As habilidades sociais son pautas de funcionamento que nos axudan a
relacionarnos coas outras persoas. Axúdanos a comunicarnos mellor cos
demais e a manexar os posibles conflitos dunha forma máis satisfactoria.
Ter habilidades sociais nos facilita a obtención de apoio interpersoal. A
asertividade é unha actitude de autoafirmación e defensa dos dereitos
persoais. A asertividade inclúe recoñecer estes dereitos e aprender a
poñelos en práctica. Existen diferentes propostas destes dereitos; dende
o dereito a buscar a felicidade, a tentar cambiar as cousas que non nos
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gustan, mostrar disconformidade ante algo inxusto, ser tratada con
respecto, ter opiniósn e valores propios, escoller as nosas amizades...
− Temos dereito a ser a nosa propia xuíza.
− Temos dereito a escoller se nos facemos ou non responsables dos
problemas dos demais.
− Temos dereito a escoller se queremos ou non dar explicacións.
− Temos dereito a cambiar de opinión.
− Temos dereito a cometer erros.
− Temos dereito a dicir “non o sei”.
− Temos dereito a non necesitar a aprobación dos demais.
− Temos dereito a tomar decisións alleas á lóxica.
− Temos dereito a non comprender as expectativas alleas.
− Temos dereito a non intentar alcanzar a perfección.
Debemos ter en conta que os dereitos asertivos son válidos para unha
mesma e para as demais persoas. Polo tanto, o lóxico é respectar no
posible eses dereitos nos demais, algo que tenden a esquecer.
A continuación explicamos algunhas técnicas asertivas, que nos
poden axudar a defender os nosos propios dereitos en pisar os dos
demais, a mellorar as nosas relacións persoais e a nosa satisfacción.
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TÉCNICA ASERTIVA

DESCRICIÓN

PENSAR DE
MANEIRA ASERTIVA

Defender e aplicar no posible, os dereitos asertivos.

ENSAIO DE
CONDUTA

Representar como responder asertivamente a unha
situación concreta, coidando a linguaxe verbal e a
linguaxe non verbal.

ESCOITA ACTIVA

O emisor da mensaxe conta unha experiencia persoal cun
significado persoal.

Cambiar as exixencias (cara unha mesma e os outros), por
preferencias, e buscar solucións coas que ambos se sintan
ben

O receptor o escoita atentamente, cunha linguaxe
corporal adecuada, tratando de entender o que a outra
persoa di, o que quere dicir... Despois, reformula a mensaxe
do emisor, resumindo coas súas propias palabras (incluíndo
o que dixo, como cre que se sentía...=
Finalmente se lle pide ao emisor que confirme se reflexou
correctamente a mensaxe.
DISCO RAIADO

Insistir en facer ou rexeitar unha petición, repetindo o
mesmo argumento, de forma serena e amable, ata que o
outro acceda ou propoña unha alternativa que nos pareza
aceptable.

TÉCNICA
DESARMANTE

Utilízase ao recibir unha crítica ou comentario hostil. Se
busca algunha forma de mostrarse de acordo no posible,
por exemplo, “Entendo que estes molesto, se cres que
ocorreu así, antes de expoñer amablemente o noso punto
de vista.

SÁNDWICH

Consiste en expresar algo positivo inmediatamente antes e
despois de emitir unha mensaxe potencialmente molesta.
Por exemplo, se rexeitas unha invitación, podes dicir
“Grazas por invitarme, hoxe non me ven ben pero
podemos quedar outro día”

Pensar e actuar de maneira asertiva favorece a autoaceptación, xa que
a asertividade inclúe recoñecer o noso dereito a cometer erros, a
cambiar de opinión ou a tomar decisións alleas á lóxica.
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Que che parece facer unha pequena análise do teu nivel de
asertividade? Pode resultar útil para saber en que aspectos traballar:
Califica cada unha das frases con algunha das seguintes respostas:
−
−
−
−
−
−

+3: moi característico de min, extremadamente descritivo.
+2: Bastante característico de min, bastante descritivo.
+1: algo característico de min, lixeiramente descritivo
-1: algo descritivo de min, lixeiramente non descritivo
-2: bastante pouco característico de min, non descritivo
-3: moi pouco característico de min, extremadamente non
descritivo

Ítems

Puntos

1. Moita xente parece ser máis agresiva ca min.
2. Dubidei en solicitar citas por timidez.
3. Cando a comida que me serven nun restaurante non está feita ao meu
gusto me queixo ao camareiro/a.
4. Esfórzome en evitar ofender os sentimentos doutras persoas aínda
cando me teñan molestado.
5. Cando un vendedor/a se molesta moito mostrándome un produto que
logo non me agrado, paso un mal rato ao dicir que “non”.
6. Cando me din que faga algo, insisto en saber por que.
7. Hai veces en que provoco abertamente unha discusión.
8. Loito, como a maioría da xente, por manter a miña posición.
9. En realidade, a xente se aproveita con frecuencia de min.
10. Desfruto entablando conversación con coñecidos/as e estranos/as.
11. Con frecuencia non sei que dicir a persoas atractivas doutro sexo.
12. Evito telefonear a institucións e empresas.
13. En caso de solicitar un traballo ou a admisión nunha institución preferiría
escribir cartas a realizar entrevistas persoais.
14. Me resulta embarazoso devolver un artigo comprado.
15. Se un parente próximo ou respectable me molesta, prefiro ocultar os
meus sentimentos antes que expresar o meu disgusto.
16. Teño evitado facer preguntas por medo a parecer tonta.
17. Durante unha discusión, con frecuencia temo alterarme tanto como
para poñerme a tremer.
18. Se unha persoa eminente fixera unha afirmación que considero
incorrecta, eu expoñería publicamente o meu punto de vista.
19. Evito discutir sobre prezos con dependentes/as ou vendedores/as.
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Ítems

Puntos

20. Cando fixen algo importante ou meritorio, trato de que os demais se
enteren diso.
21. Son aberta e franca no respecta aos meus sentimentos.
22. Se alguén falou mal de min ou me atribúe feitos falsos, trato de falar con
esa persoa canto antes para deixar as cousas claras.
23. Con frecuencia paso un mal rato ao dicir “non”.
24. Tendo a reprimir as miñas emocións antes de facer unha escena.
25. Nun restaurante ou un sitio semellante, protesto polo mal servizo.
26. Cando me alaban con frecuencia, non sei que responder.
27. Se dúas persoas no teatro ou nunha conferencia están falando
demasiado alto, lles digo que calen ou que se vaian a falar a outra
parte.
28. Se alguén se cola nunha fila, chamo abertamente a súa atención.
29. Expreso as miñas opinións con facilidade.
30. Hai ocasións nas que son incapaz de dicir nada.

Test de asertividade de Rathus

Análise de resultados

Cambia o signo de puntuación das súas respostas ás seguintes preguntas: 1,
2, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 26, 30. (por exemplo se na
pregunta 1 ti puxeches -3 transforma en 3; se valoraras 3 convérteo en -3)
A continuación suma as respostas de todas as preguntas
O resultado oscilará entre +90 e – 90
O resultado -90 e a mínima Asertividade e o resultado +90 é o grado máximo
de asertividade
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8. OS AUTOCOIDADOS

A socialización marcou diferencias entre as mulleres e os homes. Unha
delas é que as mulleres se lles levou cara un rol de coidadoras doutras
persoas, dos/as fillos/as, parellas, familia, nais, pais, sogros/as... Dende
sempre puxemos o foco nos demais, priorizamos aos outros e deixamos o
noso propio interse para mais tarde. Isto provoca que moitas mulleres non
se dediquen o tempo a si mesmas que realmente merecen. Isto, a larga,
vai ter unhas consecuencias moi graves na autoestima, na sensación de
benestar e na felicidade.
Fomentar o autocoidado pode cambiar a nosa vida e está ao alcance
de todas. Dedicarnos tempo, querernos, desfrutas das outras persoas...
respectar os nosos límites....
Algúns consellos para fomentar os autocoidados xa foron comentados
anteriormente ou serán máis detallados ao longo do caderno pero o que
se sinala a continuación nos pode servir como resumo:
1. Permítete expresar: expresar como te sentes, que necesitas, que
che

gusta,

que non,

que desexas.

Os

teus

sentimentos,

necesidades, gustos e desexos son importantes.
2. Coida o teu descanso. É importante que soltemos os estímulos
(televisión, teléfono... ) pola tarde noite e deixar todas as pantallas
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e luces fora da cama. Podes deseñar o teu propio ritual para durmir
ben e profundamente (relaxacións, masaxes, infusións...).
3. Crea e coida unha boa rede social: Temos moitas persoas
interesantes

ao

noso

redor:

amizades,

familiares,

colegas,

veciños/as, compañeiros/as de traballo... ¡tantas persoas que nos
poden enriquecer! Non te peches unicamente nunha relación
amorosa, todo ten o seu espazo. Desfruta das distintas áreas da túa
vida porque todas elas son necesarias e nos sosteñen.
4. Date pracer cada día: O pracer nos conecta coa alegría de vivir.
Este pode vir rindo, gozando dun concerto, dun baño, da
masturbación, de correr, unha conversación, bailar, un abrazo,
face o amor...Busca os momentos de pracer ao longo de todo o
día.
5. Aprende a poñer límites: escoita esa voz interna que nos di “non” a
aquelo que non nos fai ben. Isto está moi relacionado coa
asertividade. Non asumas como propias as responsabilidades,
necesidades e frustracións doutras persoas.
6. Deixa que o amor e a colaboración ocupen un espazo central na
túa vida. Non só de ti cara os demais, tamén dos demais cara ti.
Abre as portas a quen te quere, te axuda e te coida. Deixa saír da
túa vida a quen te impón, te malquere e te descoida por norma.
Di máis “quérote” a quen llo queres dicir de corazón.
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7. Date o permiso de coidarte, aceptarte e
quererte, de falarte de maneira amorosa.
O noso empoderamento comeza por
escoitarnos,

deixarnos

axudar

se

o

precisamos, buscar apoio, dedícarnos
tempo para a reflexión, o coidado persoal
e espiritual... Busca espellos máis amables
onde mirarte que aqueles distorsionados que esta sociedade nos
ofrece.
8. Busca grupos ou organizacións feministas cerca de ti. Asociacións
de mulleres...
A persoa que realmente se aprecia aprende a coidarse, é dicir, a utilizar
os recurso que están ao seu alcance para nutrir a súa enerxía vital e
serenidade mental. Neste exercicio invitámoste a explorar e tomar
conciencia deses recursos.
Para comezar dedique uns momentos a relaxarse, a concentrarse,
respirando pausada e sosegadamente, cos ollos pechados e unha
postura apropiada. E entón faite as seguintes preguntas:
Quen son as persoas cuxa presencia, compañía e conversación che
infundiu paz e vigor? Cales son os lugares onde tendo a recuperar a
serenidade e o gozo de vivir? Cales son as actividades das que tendo a
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obter renovadas enerxías para enfrontarme con máis confianza ao estrés
da miña vida cotiá?
Cubre o cadro que se presenta a continuación e enumera de baixo de
cada columna as persoas, lugares e actividades que che infunden paz.
Persoas

Lugares

Actividades

Logo lee pausadamente o que escribiches, visualizando esas persoas,
lugares e actividades coa maior claridade posible. Responde ás
seguintes preguntas: Cantas veces utilizou estes recursos nos dous últimos
meses? Cales de eles me convén utilizar no futuro próximo, e como e
cando debo facelo? Tamén lle recomendamos que comparta cunha
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persoa ou grupo de confianza o que descubreu ou sentiu durante o
exercicio.
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9. A AUTOCOMPAIXÓN

A nosa necesidade de manter unha autoavaliación positiva impide que
nos coñezamos dunha maneira realista.
Cando a realidade se impón, nos damos conta dos nosos fallos e
limitacións e solemos reaccionar dunha maneira moi negativa, con
pensamentos de autocrítica e autocondena (xa vimos neste caderno
algúns deses sesgos de pensamento e como reducilo)
A autocompasión ten as mesmas características que a compasión, pero
referidas a unha mesma. Require, en primeiro lugar, que tomemos
conciencia do nosos propio sufrimento. O máis habitual é que non
recoñezamos a nosa propia dor, porque a nosa cultura nos aprende a
permanecer impasibles, a sentirnos ben e a non queixarnos.

Imos analizar o noso nivel de amabilidade cara nós mesmas:
Le cada afirmación da columna da esquerda. Anota a dereita de cada
unha (indicando o número do 1 a o 5) a frecuencia coa que tendes a
responder así
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1.

Cando fallo en algo importante, me dominan
os sentimentos de inadecuación.
2. Procuro ser comprensiva e paciente cos
rasgos da miña personalidade que non me
gustan.
3. Cando me sucede algo doloroso, intento ter
unha visión equilibrada da situación.
4. Cando me sinto triste, tendo a pensar que a
maioría das demais persoas son máis felices
ca min.
5. Trato de ver os meus déficits, fallos,
adversidades ou erros, como parte da
condición humana.
6. Cando estou pasando por un momento moi
duro, me proporciona a min mesma a
compresión e o cariño que necesito.
7. Cando algo me molesta, trato de manter as
miñas emocións equilibradas.
8. Cando fallo en algo que considero
importante, sinto a sentirme como se fose a
única que fracasa.
9. Cando me sinto triste, tendo a fixarme en
todo o que está mal.
10. Cando me sinto inadecuada, procuro
recordar que se sentimento é compartido
pola maioría da xente nalgúns momentos.
11. Tendo a desaprobarme e autocriticarme
polos meus defectos e insuficiencias.
12. Son intolerante e impaciente cos aspectos da
miña personalidade que non me gustan.

Case
nunca

Poucas
veces

En
ocasións

Moitas
veces

Case
sempre

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Análise dos resultados

Revisa e anota, se nalgúns dos ítems 2, 3, 5, 6, 7 ou 10 (que expresan
autocompasión) tiveches puntuacións altas. Iso significa que nos puntos
sinalados tendes a responder de forma amable contigo mesma. Felícitate
por iso.
Se tes puntuacións moi baixas neses ítems ou puntuacións moi altas en 1,
4, 8, 9, 11, 12) será unha sinal de que che convén traballar máis a
autocompasión.

Cando a nosa dor procede dun xuízo negativo cara nos mesmas resulta
máis difícil recoñecer que, en realidade, estamos sufrindo. Normalmente
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non recoñecemos estas sensacións como sufrimento que mereza unha
resposta compasiva.
Non temos que gañarnos o dereito á compaixón xa que nacemos con el.
Somos humanos e a nosa capacidade de pensar e sentir, unida ao nosos
desexo de ser felices e non sufrir, merece compaixón.
A autocompaixón consiste en desexar a saúde e o benestar, e conduce
a un comportamento activo para mellorar a situación.
Ter autocompaixón non é crer que os teus problemas son máis
importantes que os dos demais, senón pensar que os teus problemas
tamén son importantes e requiren a túa atención.
Implica desfacerte das expectativas irracionais de perfección que te fan
sentir insatisfeito e abrir a porta a unha satisfacción real e duradeira.
A autocompaixón contribúe ao benestar emocional: ao brindarte a ti
mesma afecto e apoio incondicional, aceptando ao mesmo tempo a
experiencia do momento, por difícil que sexa, evitarás actitudes
destrutivas como o medo, a negatividade e o sentimento de illamento.
En ocasións nos falamos a nós mesmas de modo especialmente brutal,
convertendo así a autocrítica nunha forma de maltrato moi daniño.
Se te autocríticas de maneira insá, non te autocritiques por iso. Recorda
que, no fondo, a autocrítica é un intento (falido) de coidarte,
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manténdote a salvo e no bo camiño. Por iso, a mellor maneira de
contrarrestar é entendela, sentir compaixón por ela e, finalmente,
substituíla por unha resposta máis amable.
Por sorte, podemos proporcionarnos a nós mesmas a seguridade e o
coidado que necesitamos. Temos a capacidade de recoñecer que os
puntos débiles e a imperfección forman parte da nosa natureza humana.
Imos facer unha pequena avaliación do teu nivel de autocompaixón:
− Como reaccionas ante ti mesma e ante a túa vida?
− Cales son as túas reaccións típicas ante o ti mesmo?
− Por que tipo te xulgas e te criticas? (aspecto, profesión, relacións,
fillos/as...).
− Que tipo de linguaxe utilizas contigo mesma cando observas un
defecto ou cometes un erro? Insúltaste ou empregas un ton
amable e comprensivo?
− Cando eres moi autocrítica, como te sentes interiormente?
− Cales son as consecuencias de ser tan dura contigo mesma? Fante
sentir máis motivada, ou polo contrario máis desanimada e
deprimida?
− Como cres que te sentirías se foses capaz de aceptarte tal cal es?
Esa posibilidade asústache, dache esperanzas, ou ambas cousas?
− Cales son as túas reaccións típicas antes as dificultades da vida?
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− Como te tratas a ti mesma cando se presentan retos de maneira
repentina?

Tendes

a

ignorar

o

sufrimento

e

céntraste

exclusivamente en resolver o problema ou fas un alto para coidarte
e consolarte?
− Tes tendencia a deixarte levar polas dificultades ou a percibilas
peores do que son ou mantés un punto de vista equilibrado?
− Sénteste desconectada dos demais cando as cousas van mal,
imaxinando que todo o mundo está mellor ca ti, ou que actúa de
formas máis adecuadas ca ti, ou intentas recordar que todas as
persoas experimentamos momentos difíciles?

Cales son os compoñentes de autocompaixón?
A bondade cara unha mesma
A nosa cultura da moita importancia a ser bos amigos, familiares e
veciños pero non sinala tanto a importancia de ser amables, bondadosas
e respectuosas cara unha mesma. A bondade cara unha mesma require
que comprendamos os nosos puntos débiles e os nosos fracasos en vez
de condenalos.
A bondade implica consolarnos, apoiarnos e animarnos activamente,
como o faríamos cun amigo ou amiga en dificultades. Supón darnos
permiso para conmovernos emocionalmente ante a nosa propia dor e
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facer un alto para dicirnos “A situación é moi difícil, Como podo
coidarme e axudarme neste momento?”

O mellor para a autoestima é un bo té:

Quérete- te

Consínte-te

Perdoa-te

Edúca-te

Áma- te

Supéra-te

Sorri- te

Valóra-te

Regala –te

Coida-te

Con esta actitude de amabilidade e bondade cara nós mesmas
aprendemos a calmar á nosa mente atormentada, e nos ofrecemos
empatía , amabilidade e paz, posibilitando así que poida producirse
unha resposta óptima. Cando o malestar se produce por un erro noso,
tamén é momento de brindarnos autocompaixón.
En lugar de maltratarnos sen piedade, temos outra opción. Podemos
recoñecer que todo o mundo se equivoca de vez en cando e tratarnos
con amabilidade. Ao mellor non soubemos dar o paso correcto, pero o
intentamos, e os fracasos tamén forman parte inevitable da nosa vida.
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O sistema de apego e os coidados:
A capacidade de sentir afecto e conexión forma parte da nosa natureza.
Cando aprendemos a ofrecernos cariño e comprensión a nós mesmas,
de maneira habitual, tamén empezamos a sentirnos merecedoras de
cariño e aceptación: “Cando nos envolvemos nun cálido abrazo da
bondade cara nós mesmas, nos habituamos a sentirnos seguro e a salvo”.

A química do cariño
Cando calmamos o noso malestar e nos ofrecemos unha actitude
amable e empática, estamos movilizando en favor noso o noso sistema
de apego.
Cando experimentamos sentimentos de empatía e afecto cara nós
mesmas, non só cambiamos a nosa mente, senón que tamén
modificamos o noso corpo. En lugar de sentirnos preocupadas e ansiosas
nos sentimos tranquilas, satisfeitas e confiadas. A bondade cara unha
mesma permite sentirse segura ante experiencias dolorosas e deixar de
reaccionar dende o medo, a inseguridade e o estrés. Cando superamos
a inseguridade, podemos perseguir os nosos soños coa confianza óptima
para intentar alcanzalos.
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O poder dunha caricia
A bondade cara unha mesma fai soportable o sufrimento. Cando nos
tratamos a nós mesmas como o faría un amigo/a cariñoso/a deixamos
de estar absortas no papel de que o sofre: “Sí, doe, pero tamén sinto
cariño e atención”. “Son a que consola e a que precisa consolo. Son algo
máis que a dor que sinto agora mesmo, son tamén a resposta sincera a
esa dor”.
Optar por relacionarse con unha mesma de maneira amable e
respectuosa (non despectiva nin autocrítica) é moi práctico. Non temos
moito control sobre moitas das nosas características persoais pero sí
podemos aprender a ser amables con nós mesmas cando afrontemos as
nosas limitacións, e así sufrir menos por elas.
Unha das formas máis importantes de ser amable con unha mesma é
cambiar o monólogo interior. Para poder estar en paz con nós mesmas
debemos redefinir os nosos diálogos internos, de maneira que expresen
empatía cara as nosas necesidades humanas básicas:
Debemos facernos cadro preguntas:
− Que estou observando.
− Que estou sentindo.
− Que necesito agora mesmo.
− Que peticións podo/quero facerme, ou facerlle a outro.
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Práctica de abrazos: unha maneira sinxela de calmarte e consolarte a ti
mesma canto te sentes mal consiste en darte un abrazo cariñoso. Pode
parecer un pouco absurdo ao principio, pero o teu corpo non o sabe de
maneira que reacciona respondendo a este xesto de cariño como o faría
un bebé en brazos da súa nai. A nosa pel é un órgano incriblemente
sensible. As investigacións indican que o contacto físico libera oxitocina,
proporciona sensación de seguridade, alivia as emocións estresantes e
calma a tensión cardiovascular.
Si te sentes tensa, preocupada, triste ou autocrítica, proba a darte un
abrazo cálido, acariciarte con tenrura o brazo ou a cara, ou balancea
suavemente o teu corpo. O importante é que realices un xesto
inequívoco que transmita sentimentos de amor, atención e tenrura. Se hai
outras persoas contigo podes rodearte o corpo cos brazos dunha forma
discreta e darte un apertón suave e reconfortante. Tamén podes
imaxinar simplemente que te abrazas se non podes realizar o xesto físico.
Observa como sentes o teu corpo despois de recibir o abrazo. Séntelo
máis cálido, máis tranquilo? Resulta sorprendente o fácil que é poñer en
marcha o sistema de oxitocina e cambiar a experiencia bioquímica.
Proba a darte abrazos varias veces ao día cando pases por unha mala
racha. Así empezarás a desenvolver o hábito de confortarte fisicamente
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cando o necesites e aproveitarás ao máximo esta forma de ser amable
con unha mesma.

Un regalo precioso
A compaixón cara unha mesma é un regalo ao alcance de quen está
disposto a descubrila. Cando desenvolvemos o hábito da bondade
interior, o sufrimento convírtese nunha oportunidade para experimentar
amor e tenrura cara nós mesmas. Non importa o difíciles que se poñan as
cousas: sempre podemos rodearnos con un tenro abrazo. Podemos
calmar e consolar a nosa propia dor, igual que un neno se consola e
calma nos brazos da súa nai.
Non temos que esperar a ser perfectas nin que a nosa vida transcorra
exactamente como queremos para poder sentirnos ben con nós
mesmas. Non necesitamos que ninguén externo nos brinde cariño, para
sentirnos dignas de amor.
Tampouco é preciso ter que atopar fora de nós a outras persoas que nos
brinden a aceptación e seguridade que todas anhelamos.
Isto non significa que non desexemos atopar o apoio e o amor dos
demais, pero será só unha preferencia e se complementará coa empatía
e a amabilidade que se ofrece unha mesma. Ademais, hai que ter en
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conta que unha mesma é a única persoa que se coñece de verdade; é
a que mellor sabe o que necesita, é a única persoa que está dispoñible
as 24 horas do día para proporcionarse comprensión, atencións e cariño.
Ante calquera conduta problemática, propia ou allea, faite a ti mesma
tres preguntas para comprendela:
− Que necesidade estaba (el, ela, eu) intentando satisfacer con esa
conduta?
− Que crenzas ou coñecementos influíron nesa conduta?
− Que dor, dano ou outros sentimentos influíron nesa conduta?
A continuación repite tres frases para recordarte que podes aceptar a
unha persoa sen acusación ou valoración:
− Preferiría que non houbera sucedido, pero só foi un intento de
satisfacer (miñas, súas) necesidades.
− Acepto (a el, a ela, a min) sen valoralo, xulgalo nin consideralo
mala/o por elo.
− Por desafortunada que foi (a miña, súa) decisión, acepto que a
persoa que a tomou como alguén que, coma todos nós, intenta
sobrevivir.
Finalmente, dúas afirmacións para lembrarte que é o momento de
perdoar e deixar facer:
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− Acabouse, podo deixalo pasar.
− Non se debe (ou non me debo nada por este erro)
Intenta memorizar esta secuencia e comprométete a utilizala cando
advirtas que estás xulgándote a ti ou aos demais.
Modifícala se queres para que a linguaxe sexa máis adecuada para ti.
Pero asegúrate de manter a actitude básica da resposta compasiva:
comprensión, aceptación e perdón.
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10. PROBEMOS CO MINDFULNESS

Unha estratexia complementaria ás anteriores inspirada no mindfulness
consiste en asumir unha posición de observadora dos teus propios
pensamentos, sen identificarte con eles, sen confundilos coa realidade e
sen tratar de evitalos. Dende esa posición percibirás mellor a súa validez
e o seu carácter distorsionado.
Comprobarás que a túa mente pode ter diferentes tipos de pensamentos
(construtivos, destrutivos e neutros) pero que é algo máis amplo que os
pensamentos que xorden nun momento dado.
Recordas a última vez que estiveches tombada na cama pelexando cos
teus pensamentos? Desexabas desesperadamente que a túa mente se
tranquilizase, se calase, para poder durmir. Sen embargo, non atopabas
a maneira. Cada vez que te obrigabas a non pensar, os teus
pensamentos cobraban vida con forzas renovadas. Dicíaste que non te
preocuparas pero de repente descubrías innumerables razóns polas que
preocuparte...quedabas fráxil e agotada ata que sonaba o espertador.
Ao día seguinte o problema xa era outro; querías estar esperta pero non
podías deixar de bocexar (abrir a boca por sono, fame, ou aburrimento).
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O noso estado de ánimo sobe e baixa de maneira natural. Somos así. Sen
embargo determinados patróns de pensamento poden converter un
pequeno baixón da vitalidade ou benestar en períodos máis prolongados
de ansiedade, estrés, infelicidade e esgotamento.
− Cando empezas a sentirte un pouco triste, ansiosa ou irritable, non
é o estado de ánimo o que che fai dano, senón a túa reacción.
− O esforzo de intentar liberarte do mal humor ou do estado de
infelicidade case sempre empeora as cousas. É como quedar
atrapado nas arenas movedizas: canto máis loitas por liberarte,
máis te afundes.
AS emocións son “enredos” de pensamentos, sentimentos, sensacións
corporais e impulsos de accións que están interconectados.
A

próxima

vez

que

experimentes

emocións

agradables

ou

desagradables... trata de analizar que está pasando e observa a relación
entre os diferentes aspectos desta madeixa.
Non só os pensamentos e os estados de ánimo se alimentan mutuamente
e acaban estragando o benestar, o corpo tamén está implicado. Se
debe a que a mente non está illada, é unha parte fundamental do corpo
e ambos comparten continuamente información emocional.
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MODO FACER vs MODO SER
O modo facer é realmente bo automatizando a nosa vida mediante os
hábitos. Seguro que mil veces te viches

lavando os dentes sen ser

conscientes diso, volvendo á túa casa como se o piloto automático
estivese prendido. É a capacidade mental de aprender a partir da
repetición. Sen esta capacidade aínda estaríamos intentando recordar
como se atan os cordóns.
O problema xorde cando concedemos demasiado control ao piloto
automático. É moi fácil que acabes pensando, traballando, comendo,
camiñando ou conducindo sen unha conciencia clara do que se fai. O
perigo é que neste modo perdes grande parte da túa vida.
O modo consciente, o modo ser, te permite tomar conciencia plena da
túa vida de novo. Dótanos da capacidade de “rexistrarte” a ti mesmo de
vez en cando para realizar eleccións deliberadas.

ANALIZAR vs SENTIR
O modo “facer” precisa pensar: analiza, recorda, planifica e compara.
Ese é o seu papel. Pasamos moito tempo “na nosa cabeza” sen darnos
conta do que ocorre ao noso arredor. O pensamento e o axetreo pode
chegar a absorbernos de tal maneira que erosiona o noso sentido da
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presencia do corpo, obrigándonos a vivir dentro dos nosos pensamentos
en lugar de a experimentar o mundo directamente.
O modo facer implica xulgar e comparar o mundo “real” co mundo que
nos gustaría nos nosos pensamentos e os nosos sonos. Limita a atención
ao oco entre estes dous mundos.
O modo ser prescinde de xuízos temporalmente. Consiste en facerse a un
lado por un momento
Cando estamos no modo “facer” a mente utiliza as súas propias
creacións e pensamentos como materia prima. As ideas son as moedas
de cambio e adquiren valor propio e podes empezar a confundilas coa
realidade.
Pode axudarte visualizar a túa mente como se fose un inmenso ceo azul
e aos teus pensamentos como paxaros ou nubes que veñen e van,
voando por el. Se tes pensamentos molestos ou desagradables que te
resulta difícil modificar, podes imaxinar que eses pensamentos son como
o ruído da rúa: se te fixas nel e te resistes a sentilo, molesta máis. Pero se
o aceptas como algo transitorio, e levas a túa atención a outras cousas
máis importantes e agradables, deixará de molestar.
Outra técnica que che pode axudar é a seguinte e só lle tes que dedicar
uns minutos:
97 | P á x i n a

Caderno de autocoñecemento e autocoidados

1. Séntate nunha cadeira co respaldo recto. Sepárate un pouco para
que a columna se suxeite sola. Podes colocar os teus pes planos no
chan. Cerra os ollos e baixa a mirada.
2. Concéntrate na respiración, como entra e sae o aire do teu corpo.
Permanece en contacto coas diferentes sensacións que te
proporciona cada inspiración e cada respiración. Analiza a
respiración sen buscar nada especial. Non é necesario que
introduzas cambio algún.
3. É posible que ao cabo dun rato a mente empece a divagar.
Cando ocorra, volve a centrarte na respiración sen esforzarte
demasiado (o acto de darte conta de que a mente se dispersa
demasiado, sen autocriticarse é fundamental para a meditación
mindfulness).
4. Posiblemente a túa mente se calmará por completo (ou non)
Anque teñas a sensación dunha tranquilidade absoluta, quizais só
sexa pasaxeira. Se te sentes enfadada ou nerviosa, observa que
esa sensación tamén pode ser pasaxeira. Ocorra o que ocorra
deixa que sexa como ten que ser.
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