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I ara... què? 

QUÈ FER? 





 

És una estratègia que t’ajudarà a 
dormir millor. 
 

Ajuda a disminuir l’ansietat a 
través del canvi d’hàbits i d’una 
correcta gestió emocional. 

QUÈ ÉS EL MINDFULNESS? 



Actua a través de dues vies: 
 

1.La  focalització de l'atenció, per tal de ser 
conscients dels nostres sentiments, 
pensaments i actes. 

2.El trencament d’hàbits concrets de 
pensament i comportament que davant de 
determinades situacions es disparen sense 
ser-ne massa conscients i fan que s’activin 
uns patrons de pensament negatius. 

 

QUÈ ÉS EL MINDFULNESS? 



 

COM GENEREM L’ANSIETAT? 

Williams i Penman (2013) Mindfulness. Paidós. Barcelona 

Característiques dels modus mentals “fer” i “ser” 

FER SER 

Pilot automàtic Elecció conscient 
Analitzar Sentir 
Lluitar Acceptar 
Pensaments com a 
coses sòlides i reals 

Pensaments com fets 
mentals 

Evitació Apropament 
Viatge mental en el 
temps 

Mantenir-se en el 
moment present 

Activitats esgotadores Activitat energitzants 



 
 És útil, fem més d’una cosa alhora. 
 Té un preu: inconsciència. 
 I que el control de la nostra vida el 

portin hàbits que hem adquirit de 
forma no conscient. 
 Es dona quan anem sobre 

carregats. 
 L’antídot: l’atenció plena. 

EL PILOT AUTOMÀTIC 



 

COM INICIAR-NOS EN LA PRÀCTICA? 



 

COM INICIAR-NOS EN LA PRÀCTICA? 



 

EINES PER A LA PRÀCTICA 

El meu diari de Mindfulness. 
 

Aquesta és una eina fonamental per seguir el curs.  
  

Aconsegueix una llibreta i fes-la servir com a diari. Anota 
en ella totes les reflexions que el treball que aniràs fent et 
suggereixi.  
  

Comença per anotar les sensacions, pensaments o 
emocions que hagin aparegut mentre feies la meditació de 
la respiració. Has descobert alguna cosa nova per a tu? Has 
constatat res que ja sospitaves però no eres del tot 
conscient? 

  



 

EXERCICI: APRENDRE A RESPIRAR 

Busca un lloc tranquil on  no et puguin molestar. Porta 
roba còmode que no t’estrenyi. 
Posa’t assegut, amb l’esquena recta i tocant al respatller. 

 
Posa una mà damunt la panxa i l’altra al pit, i inspira pel 

nas durant tres segons. Nota com es primer es mou la ma 
de la panxa i després la del pit. 
Treu l’aire pel nas durant tres segons. Nota com primer 

baixa el pit i després la panxa. 
 
Continua respirant, posant l’atenció a l’entrada i la sortida 

de l’aire i afluixant qualsevol tensió. Respirar així t’ha de 
resultar còmode. 



 Inspira i espira dues o tres vegades seguides 
 
(per a cada grup muscular) 

 
Primera contracció 
 Mentre inspires, fes una contracció al 

100%, entre 5 a 10 segons 
 Mentre espires, allibera’t i relaxa’t 
 Compara la relaxació i la contracció 

EXERCICI: APRENDRE A RELAXAR-TE  



Segona contracció 
 Mentre inspires, fes una contracció al 

50%, entre 5 a 10 segons 
 Mentre espires, allibera’t i relaxa’t 
 Compara la relaxació i la contracció 

Tercera contracció 
 Mentre inspires, fes una contracció al 

5-10%, entre 5 a 10 segons 
 Mentre espires, allibera’t i relaxa’t 
 Compara la relaxació i la contracció 

EXERCICI: APRENDRE A RELAXAR-TE  



 



 

•Com ha estat la teva experiència? 
 
•De quines sensacions o sentiments has estat 
conscient? 
 
•Com s’ha diferenciat aquesta experiència de la 
teva experiència habitual?  
 
•On ha anat la teva ment durant l’exercici?  

Reflexió sobre la meditació del cos i la respiració. 



 

Com gestionar l’activitat de la nostra 
ment?: 
 
Etiquetant els pensaments que 
sorgeixen 

 



  Observa i registra les activitats que fas de forma 
quotidiana: 
• Durant les dues hores abans d’anar al llit. 
• Mentre ets al llit, abans d’adormir-te. 
• Quan et despertes. 

 
 Anota-ho al diari. 

DESCOBRINT ELS NOSTRES HÀBITS 

QUÈ FAIG ? QUANT TEMPS ? 
M’AJUDA A 
DORMIR? 



 

Meditació del cos i la respiració. 6 cops 
durant la setmana. 
 
Registre d’activitats. Cada dia. 

 
Anota al diari els resultats de la teva 
experiència.  

EXERCICIS PER A LA SETMANA: 



 
 
Descarrega’t aquest document a: 

http://troposmind.wordpress.com 

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