




VOLER CONTROLAR LA SON

La son és un procés autònom; aquests 
processos, quan se’ls vol forçar provoquen 
l’efecte contrari.

Voler dormir = no dormir.

Què passaria si enlloc de voler dormir anem al 
llit amb e propòsit de no dormir?



ELS PENSAMENTS I LES PREOCUPACIONS

Els pensaments apareixen de forma espontània.

Molt sovint, els agafem i els SEGUIM.

El pensament s’acaba convertint en una El pensament s’acaba convertint en una 
preocupació: al seguir-lo, el fem créixer.



Què podem fer per no deixar-nos arrossegar?

1. Prendre consciència de que estem 
pensant. 

ELS PENSAMENTS I LES PREOCUPACIONS

pensant. 
2. Etiquetar els pensaments.
3. Parar atenció a les sensacions.



La nostra ment construeix la realitat al voltant de 
tres elements:

A: Accions, és a dir, situacions, pensaments, 

esdeveniments que tenen lloc abans de la meva 
resposta. 

PRENDRE CONSCIÈNCIA DE LES EMOCIONS

resposta. 

B: Interpretació del què ha passat, la història que 

creem (això es fa en base a les creences, (B) Belief
en anglès)

C: Conseqüència. Són les nostres reaccions en base 

a la interpretació que hem fet de la situació (A).



7 passos per mantenir l’equilibri emocional.

1. Aturar-se. 
2. Respirar fons i asserenar-se. 
3. Prendre consciència de l’emoció.

PRENDRE CONSCIÈNCIA DE LES EMOCIONS

3. Prendre consciència de l’emoció.
4. Acceptar l’experiència, permetre 

l’emoció. 
5. Donar-nos afecte (autocompassió).
6. Deixar anar l’emoció.
7. Actuar, o no.



Fer front a les dificultats

Les dificultats, grans o petites, són part de la vida.

Primer pas per superar-les: acceptar-les. 

Acceptar vol dir comprendre com són les coses ara 
mateix, en aquest moment precís.

I per tant, ens prenem temps per respondre.



2 passes per apropar-nos a l’acceptació:

1. Percebre amb calma la temptació 
d’allunyar-nos o suprimir els 
pensaments, sentiments i/o emocions i pensaments, sentiments i/o emocions i 
sensacions físiques que ens alteren.

2. Posar-se davant la dificultat* 
serenament i amb calma.

* Amb la tècnica KAIZEN o de les petites passes. Comencem per una dificultat 
petita, que puguem dominar i mica en mica, anirem enfrontant-nos a situacions 
més grans.



Meditació per explorar dificultats.Meditació per explorar dificultats.



L’HÀBIT DE REVISAR EL DIA

Com ho fem per revisar el dia?

Quines conseqüències o efectes té sobre la son?Quines conseqüències o efectes té sobre la son?

Fer una revisió positiva



Descarrega’t aquest document a:

http://troposmind.wordpress.comhttp://troposmind.wordpress.com



CONTACTA AMB NOSALTRES:

Jordi Pagès Pedrola: 627 48 15 53

Carles Guillamón Camañes: 618 13 50 88

troposconsultors@gmail.com

troposmind@gmail.com

http://troposconsultors.wordpress.com

http://troposmind.wordpress.com


