
Trobar l'equilibri en el nostre
món interior, conèixer-nos millor i
fluir amb la vida comença amb el
desenvolupament d'habilitats fa-
cilitadores d'una bona expressió i
autogestió de les emocions. I la
nostra proposta és fer-ho en com-
panyia dels cavalls, ja que les seves
qualitats ens motiven i enriqueixen
pel camí. 

El conjunt d'habilitats emocio-
nals, o l'anomenada intel·ligència
emocional, té el seu origen en la
comprensió que cadascuna de les
emocions bàsiques dels éssers hu-
mans són i han sigut necessàries
per a la nostra supervivència. Són
una reacció a un canvi o un des-
equilibri intern o extern; al mateix
temps, una emoció prepara l'orga-
nisme per a una resposta, física i/o
mental. 

La manera com vivim cada emo-
ció és un fet molt personal, depèn
de les experiències anteriors, l'e-
ducació, la cultura, la situació actual
i molts factors individuals més.
Les nostres reaccions a les emo-
cions poden ser innates o apreses,
i, per tant, reapreses. 

La valoració de les emocions té
a veure amb el benestar o malestar
que ens aporten, principalment.
Tanmateix, no oblidem que totes
compleixen funcions vitals a la
nostra vida, i per tant totes són và-
lides i són part de la nostra pròpia

energia vital. 
Les emocions bàsiques són: la

por, la sorpresa, l'aversió, la ira,
l'alegria i la tristesa. Emocions que
compartim, entre altres animals,
amb els cavalls, els quals, per tant,
poden esdevenir grans companys
en el nostre procés de desenvolu-
pament de les nostres potenciali-
tats. 

La por és l'anticipació d’un pe-
rill o amenaça (real o imaginària),
i pot provocar inseguretat, incertesa
i ansietat. La por és necessària per
tenir cura de nosaltres mateixos i
actuar amb precaució. 

La sorpresa, sobresalt o des-
concert, és un toc d'atenció mo-
mentani per intentar entendre una
situació imprevista. Ens permet
orientar-nos en una nova circums-
tància, ens fa estar atents al que pas-
sa al nostre voltant. 

La sensació de disgust o fàstic és
la manifestació de l'aversió. Ens

permet allunyar-nos de coses, per-
sones o situacions tòxiques en sen-
tit literal o figurat. 

Davant la frustració o l'amena-
ça es produeix la ràbia o enuig. Po-
dem triar entre dos camins: la ira
adaptativa, quan ens impulsa a
canviar l'entorn de manera cons-
tructiva, o l'«inadaptativa», quan
aquesta es manifesta de manera in-
adequada. 

La joia s'experimenta en una si-
tuació de seguretat i benestar, quan
aconseguim complir un desig, ob-
jectiu o il·lusió. L'alegria serveix
per mirar de reproduir la mateixa
sensació i aprendre a buscar-la. 

I finalment, la tristesa, que es
manifesta com a pena i pessimis-
me davant d'una pèrdua o decep-
ció. Com a resposta a aquesta emo-
ció busquem la consolidació de la
nostra pertinença amb i en el grup,
demanem ajuda i companyia; i
individualmnet, cap a la integració

i el retrobament d'un mateix. 
Una opció motivadora, lúdica i

constructiva per fer un treball de re-
coneixement i gestió de les nostres
emocions és l'equinoteràpia, ja
que permet desenvolupar algunes
de les habilitats bàsiques de la in-
tel·ligència emocional, com les que
segueixen. 

Escàner de les emocions 
Els cavalls són animals molt sensi-
bles als estats emocionals dels és-
sers que els envolten, i això ens per-
met exercitar-nos en la identifica-
ció de les nostres pròpies emo-
cions. Tot sovint no som cons-
cients de les conseqüències físiques
i cognitives que les emocions cau-
sen en nosaltres, però els cavalls són
un bon mirall per veure reflectit allò
que se’ns escapa de nosaltres ma-
teixos. 

Incorporació emocional 
El següent pas, un cop ja hem de-
tectat les nostres emocions i estem
en contacte amb elles, és millorar
la mesura en què les tenim en
consideració en el moment de
prendre decisions, cercant un punt
d'equilibri, dinàmic, entre pensa-
ments i emocions. El contacte amb
els cavalls ens fa aprendre que la
millor manera de comunicar-nos
amb ells és ser autèntics, i això vol
dir considerar les nostres emo-
cions, ja que són el canal més dià-
fan per entendre'ns a nosaltres
mateixos i amb els altres. 

Comprensió i reflexió
En entrar en contacte amb els 
equins ens adonem que el seu

llenguatge és 100% emocional, i és
per això que les seves reaccions són
transparents. Podem veure, per
exemple, el moment en què tenen
por i la causa. D'aquesta manera,
reconeixent en ells la relació de cau-
sa-efecte, desenvolupem la capa-
citat de reconèixer quina emoció te-
nim en un moment donat i les
causes que la generen. La qual
cosa ens permet conèixer-nos mi-
llor i aprendre a predir les nostres
reaccions. 

Gestió conscient  
L'empatia que sorgeix en el tracte
amb cavalls, consisteix a entendre
que tenim davant un altre ésser
amb necessitats, interessos, ritmes
i preferències, i amb qui construïm
un vincle, per tant ens preocupem
que es trobi bé amb nosaltres i
ens fa tenir cura de com expressem
les nostres emocions, aprenem a re-
gular i adequar llur manifestació. La
relació amb aquests animals ens
motiva a desenvolupar la respon-
sabilitat que tenim de cadascuna de
les accions, perquè les seves res-
postes no permeten cap dubte res-
pecte de si són agradables o no. 

En general, el conjunt d'aques-
tes capacitats està encaminat al
desenvolupament de la nostra ha-
bilitat d'estar oberts a totes les
emocions plaents o no, entenent
que són part de la nostra natura i
condició. En un procés terapèutic
amb els cavalls podem aprendre a
gestionar les nostres emocions i
crear espais per exercitar la nostra
intel·ligència emocional, el que
ens aporta una vida personal i so-
cial més plenes.

A cavall de les nostres emocions
Shadai Torres 
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 Tel. 685 620 635 - www.entrecavalls.com

�  EQUINOTERÀPIA  �

Nens i adults

TERÀPIES ASSISTIDES
AMB CAVALLS

Problemes d'aprenentatge
TDA (H)
Autisme

Creixement personal
Educació emocional

Dr. Joan Maria Viñals Viñals
Cap de Servei de Cirurgia Plàstica de l’Hospital de Bellvitge.

Especialista en cirurgia plàstica, reparadora i estètica.

� Rinoplàstia des de 78 €/mes

� Augment de mames
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 des de 96 €/mes
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