




Exercici

ACTIVITAT TEMPS (H) AL/ESG ÀMBIT

FER EL QUE CAL FER



Exemple

ACTIVITAT TEMPS (H) AL/ESG ÀMBIT
Reunions setmanals 15 E TREBALL
Visites a clients 15 A TREBALL
Redactar informes 10 E TREBALL
Fer feina a casa pendent del treball 10 E TREBALL
Trasllat de casa a la feina 10 E TREBALL
Dinar a la feina 10 E TREBALL
Fer la compra 5 E FAMILIA
Comprar pels fills 2 A FAMILIA
Neteja de la casa i de les habitacions 5 E FAMILIA
Planxar 3 A FAMILIA
Fer el menjar 5 A FAMILIAFer el menjar 5 A FAMILIA
Dinar a casa 3 A FAMILIA
Sopar a casa 7 A FAMILIA
Sortir a córrer amb les amigues 2 A AMICS
Passejar amb els fills 2 A FAMILIA
Veure la tv 10 E OCI
Fer l’amor 1 A PARELLA
Anar al cine, teatre, etc. 1 A OCI
Sortir a sopar amb la parella 0,5 A PARELLA
Llegir 1,5 A TEMPS PERSONAL
Dormir 40 A BIOLOGIA
Higiene personal 4 A TEMPS PERSONAL
Sortir amb amics 2 A AMICS
Veure/ parlar amb pares/germans 4 E FAMILIA
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Com podem canviar això?

1. Reequilibra la teva vida diària. 
2. En moments de tensió fes l’espai de 

FER EL QUE CAL FER

2. En moments de tensió fes l’espai de 
respiració en tres minuts o, si no pots, la 
relaxació exprés.

3. Actua: porta a terme almenys una acció 
que t’alimenti.



A allò al que ens resistim hi persistim.

FER EL QUE CAL FER

A allò al que ens resistim hi persistim.



Anar dormir:

Una hora abans d’anar a dormir prepara aquest moment.

No vegis pel·lícules de violència, telediaris, o programes 
que generin preocupacions. 

PREPARAR EL MOMENT D’ANAR A DORMIR

que generin preocupacions. 

Crea un espai tranquil de conversa (si vius amb altres) i 
música relaxant. Llegeix coses que t’inspirin i que et donen 
energia i benestar, comparteix aquest moment.

Pensa sobre tres coses  positives que hagis aconseguit en 
aquell dia.



Anar dormir /2:

Escriu al teu diari les coses positives. 

Rellegeix periòdicament el que hagis escrit i contesta les 
següents preguntes: 

PREPARAR EL MOMENT D’ANAR A DORMIR

següents preguntes: 

� Com has dormit? 

� Et sents més descansat? 

� El teu son ha estat més agradable? 

� Com t’has llevat el dia següent? 

� Com era la teva energia d’aquell dia?



Autocompassió consisteix en aplicar la 
compassió a un mateix.

Comporta 3 elements:

L’AUTOCOMPASSIÓ

• Amabilitat amb un mateix.
• Humanitat compartida.
• Atenció plena.



Autocompassió

... i 5 camins:
� Estovar el cos, deixar de tensar.
� Deixar de lluitar contra els propis pensaments.

L’AUTOCOMPASSIÓ

� Deixar de lluitar contra els propis pensaments.
� Deixar d’evitar i fer-te amic dels teus 

sentiments.
� No aïllar-se, connectar amb els altres.
� Ser fidel als teus valors.



Meditació de l’autocompassió.

L’AUTOCOMPASSIÓ

Meditació de l’autocompassió.



És la capacitat de trobar allò que està bé entre les 
coses que van malament, i apreciar-ho.

A la nit, repassa les coses bones fent el següent 
exercici:

LA GRATITUD

exercici:
� Recopila i aprecia totes les coses bones que 

tens a la vida.
� Res és massa petit per aquest exercici.
� Pensa en la teva parella, els teus fills, els teus 

amics, els teus caps...



1. Una acció pot ser inacceptable, fins i tot odiosa. 
Però la persona que realitza l’acció pot veure’s 
com a víctima de la seva pròpia ignorància, 
avarícia o aferrament.

HABITUA’T A ESCOLTAR I A SOMRIURE

2. El present existeix per a ser experimentat, no per 
a pensar-hi. Hem de captar-lo amb els nostres 
sentits, no amb l’intel·lecte.



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


