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El perdó: l’art de la sanació

Formació URC

Maite Valls rjm



Mirant endins… Conscient

Preconscient

Inconscient

?



Mirant endins… Conscient

Preconscient

Inconscient



Necessitem un mapa…



Obstacle o oportunitat?



Són normals al principi..., amb el temps 
s’arreglen. 

Es solucionen parlant, 
parlant,...parlant..., parlant...

És perillós, s’ha d’evitar, és senyal de 
problemes... 

Tolerància i resignació per a que hi hagi 
pau.

Grans mites sobre el conflicte



Tres formes de ver’l
 Els conflictes com a quelcom negatiu. 

 Sinònim de violència i guerra

 No és una experiència agradable 

 No estem educats per a afrontar-lo

 Hi ha resistència al canvi

 Sempre existiran els conflictes…

 Els conflictes són necessaris
 Palanca de creixement 

 Oportunitat per a canviar les coses 

 Indicador de que la relació està viva



5 actituds davant el conflicte

INTERÈS PER L’ ALTRE

COMPETICIÓ
(Jo guanyo/tu perds) 

NEGOCIACIÓ
(Jo guanyo-perdo/ tu 
guanyes-perds)

EVASIÓ
(Jo perdo/tu 
perds)

COOPERACIÓ
(Jo guanyo/tu 
guanyes)

SUBMISSIÓ
(Tu guanyes/jo
perdo)

INTERÈS 
PERSO-
NAL



Només ens queda…



Necessitem un mapa…



Desemmascarar les falses 
concepcions del perdó

 Perdonar no és oblidar.

 Perdonar no significa negar.

 Perdonar requereix més que un 

acte de voluntat.

 Perdonar no pot ser una obligació.

 Perdonar no significa sentir-se com abans de la ofensa.



 Perdonar no exigeix renunciar als nostres drets.

 Perdonar a l’altre no significa disculpar-lo.

 Perdonar no és una demostració 

de superioritat moral.

 Perdonar no consisteix en 

traspassar la responsabilitat 

a Déu.



EL PER-DÓ UNA AVENTURA 
HUMANA I ESPIRITUAL

“El perdón lleva a suspender todo juicio 
sobre el ofensor y a descubrir el verdadero 
yo, que es creador y un destello de divinidad” 
(Joan Borysenko)

“Perdonar para liberar en ti las    
fuerzas del amor” (Martin Gray)





1ªE: No venjar-se i fer que s’acabin 
els gestos ofensius
 Motius:

 La venjança enfoca la teva atenció i la teva energia al passat. El 
teu present ja no té espai, ni el teu futur projectes 
interessants.

 L’esperit de venjança reaviva la ferida. T’impedeix gaudir de la 
pau necessària per a la guarició de la ferida.

 Per a poder satisfer la venjança, hauràs d’imitar a l’ofensor, i et 
sentiràs més ferit i perjudicat.

 La venjança incita a l’ofensor a repetir gestos ofensius. Pot 
provocar sentiment de culpabilitat

 No es pot perdonar quan s’està sotmès a una violència 
constant, això equivaldria a abdicar dels propis drets i a donar 
proves de covardia.

 Exemple: Jesús expulsant als venedors del temple.
 EXERCICI



2ªE: Reconèixer la ferida i la 
pròpia pobresa

 Mai aconseguiràs perdonar si negues que has estat 
ofès i ferit

 (La ofensa és como un “anzuelo”)

 Utilització dels mecanismes de defensa per 
apaivagar un patiment excessivament gran:

 Resistències cognitives.

 Resistències emotives

EXERCICI



3ªE: Compartir la ferida amb 
algú.
Compartir la ofensa amb algú

Compartir la ofensa amb l’ofensor

I quan és impossible compartir la 
ofensa amb l’ofensor....



4ªE: Identificar la pèrdua per a 
fer-li el dol
 És aconsellable fer l’inventari precís de les pèrdues 

causades per la ofensa.

 Guarir les ferides de la infància

 EXERCICI



5ªE: Acceptar la ràbia i el desig de 
venjança
La ràbia reprimida

La ràbia ben utilitzada.

Vehicular la ràbia per a posar-la al nostra 
servei

EXERCICI



6ªE: Perdonar-se un mateix

 És el moment decisiu del procés del perdó

 Prendre consciència de l’odi cap a tu mateix

 La gènesi del rebuig cap a un mateix

 Decepció per no haver estat a l’alçada de l’ideal somiat

 Els missatges negatius rebuts pels pares i les persones 
importants per a un

 Els atacs de l’ombra personal

 EXERCICI



7ªE: Comprendre a l’ofensor

 Comprendre a l’ofensor implica deixar de condemnar-
lo

 Comprendre és conèixer millor els antecedents de 
l’altre.

 Comprendre és buscar la intenció 

positiva de l’ofensor.

 Comprendre és acceptar que

no es pot comprendre tot.

 EXERCICI



8ªE: Trobar-li un sentit a la ofensa

 Trobar el sentit positiu del fracàs consisteix en 
descobrir la seva fecunditat oculta.

 Descobrir les aportacions de la pèrdua.

 La ofensa que condueix a 

“conèixer-te a tu mateix”

 EXERCICI



9ªE: Saber-se digne de perdó i ja 
perdonat
 La indispensable experiència del perdó per a 

poder perdonar.

 EXERCICI



10ªE: Deixar d’obstinar-se en 
perdonar
 La obstinació per perdonar impedeix arribar al perdó. 

Cal deixar anar...

 EXERCICI-PREGÀRIA



11ªE: Obrir-se a la gràcia de 
perdonar
 Del Déu justicier al Déu veritable.

 EXERCICI-PREGÀRIA



12ªE: Decidir acabar amb la 
relació o renovar-la
 Cal diferenciar perdó i reconciliació

 Perdonar i acabar amb la relació.





QUAN JESÚS ENS PARLA DE 
PERDÓ...



“El perdón es la sublimidad cotidiana” 
(Vladimir Jankelevitch)

“¿Queréis ser felices un instante? 
Vengaos
¿Queréis ser felices siempre? 

Perdonad
(Henri Lacordaire)



MOLTES
GRÀCIES!!!


