
Ara farà poc més d'un any que estic en tractament, i m'han demanat que escrigui un carta 
testimoni intenant transmetre la meva esperança de curació.  Vaig decidir demanar ajuda per 
sortir de la malatia perquè aquesta m'havia arrossegat, sentia que estava caient i no em 
quedaven forces. Després de tants esforços per controlar la vida estava farta d'anar contra mi 
mateixa, havia arribat a un punt que no m'estava deixant viure, havia perdut poc a poc coses 
que podien fer-me sentir bé, i veia que estava a punt de perdre'n de molt més importants.  
El tractament costa, cal esforçar-se cada dia, totes les batalles són importants i anem fent 
passets curts cap endevant. 
Però tots els reptes que m'han anat plantejant les terapèutes han fet que hem sentís millor, 
alguns amb un efecte inmediat, i altres sumant experiències. Cada dia sóc una mica més lliure, 
hi ha moments difícils, hi ha cansament i angoixa, pero no puc dir que hagi fet res que hem fes 
mal. La gent que m'estima també es sent millor gràcies als avanços que vaig aconseguint i 
això per mi és molt important i m'ajuda a tirar endevant. 
No és una lluita lineal perquè les angoixes que hem bloquejen són difícils de concretar i tenen 
origens diversos, perquè les pors no són totes iguals, i bàsicament es tracta d'anar superant 
aquestes pors, per sentir-me cada dia més segura de mi mateixa. Deixant enrere la falsa 
seguretat que em dóna el control patològic que està en el fons de la meva enfermetat. 
Estic descobrint coses de mi mateixa que hem fan sentir orgullosa, sóc valenta, i puc canviar, 
la vida no té perquè ser sempre igual, puc fer que sigui millor i millorar la dels que hem 
rodegen. I puc dir que no estic sola i que no cal que m'hi quedi, com estava aconseguint 
deixant-me portar per la malaltia. 
Després d'un any veig clar que aquest procés serà llarg, que no hi ha receptes instantànies, 
però també tinc confiança en curar-me, una confiança  en mi mateixa que he guanyat poc a 
poc i que és una de les coses que valoro més. He après una sèrie d'eines que m'estan ajudant     
a conèixer millor els meus sentiments i emocions per poder gestionar-los d'una forma sana, 
per viure amb normalitat i ser capaç d'enfrontar-me al futur com una adulta. 
Crec que és important creure en el tractament i ser molt sincera amb una mateixa, jo m'estic 
esforçant per recuperar la salut física i l'equilibri psicològic, perquè estic convençuda que puc 
tenir una vida feliç. 


