






RESPIRACIÓ MENJAR

He fet la pràctica?

Què m’he dit per 
obtenir aquest obtenir aquest 
resultat?

Què he 
descobert?

I sobre mi?

Què puc 
aprendre?





RUMIACIÓ

CONDUCTA 
INDUIDA PER EVITACIÓ

QUÈ PASSA QUAN NO FUNCIONA?

INDUIDA PER 
EMOCIONS

EVITACIÓ

AUTOCRÍTICA

4 Hàbits de pensament que ens generen problemes



Què és la ruminació?
� És un tipus de pensament negatiu, repetitiu, 
perllongat i inútil

Tipus de ruminació:
� Sobre tristesa i depressió.� Sobre tristesa i depressió.
� Sobre la ira.
� Sobre desastres futurs.
� Sobre problemes actuals o esdeveniments 
pretèrits.
� Sobre relacions socials.



Conseqüències de la ruminació:

� Empitjora els estats d’ànim.

�Afecta la motivació, la concentració, la memòria 
i la resolució de problemes.i la resolució de problemes.

�Genera efectes fisiològics negatius (pressió...)

�Fa malbé les relacions.

�Baixa l’autoestima i genera angoixa.



Per què insistim en la ruminació?

� Creiem que ruminar ens ajuda a evitar allò 
negatiu o perillós.

� Rumiar ens proporciona protecció temporal � Rumiar ens proporciona protecció temporal 
davant emocions doloroses.

� Ens distreu de la conducta constructiva difícil.



TENDEIXO A SER RUMIADOR?

VALORA LES FRASES DE SOTA D’ACORD A SEGÜENT GRADACIÓ
Punts (1) Rarament cert (2) A vegades cert (3) Sovint cert (4) Molt sovint cert

No paro de pensar en el malament que em trobo.

Quan algú m’enfureix o irrita li dono voltes molt de 
temps.temps.

Em preocupen les coses dolentes que em podrien 
passar en el futur

Li dono voltes als problemes durant molt de temps.

Repasso mentalment un cop i un altre el meus 
moments vergonyosos o delicats



< 11: més o menys normal.
Entre 11 i 14: moderada tendència a 
rumiar.

RESULTATS:

rumiar.
> 14: Compte! Podria ser motiu de 
preocupació



Com superar la tendència a la ruminació?
� Pren consciència de en quins circumstàncies 
tendeixes a rumiar.
�Quan et descobreixis rumiant:

� Etiqueta el què fas amb un “Estic rumiant”.� Etiqueta el què fas amb un “Estic rumiant”.
� La ruminació apareix sovint quan fem coses 
sense parar atenció, per exemple al caminar, 
conduir o rentar plats. En aquest moment fes 
pràctiques d’atenció plena.
�Si pots, escull una activitat més interessant i 
que exigeixi atenció.





Comporten una intenció.

Es poden donar en qualsevol 
moment del dia i en qualsevol 

LES ACTIVITATS NO FORMALS...

moment del dia i en qualsevol 
situació.

Afecten a totes les activitats



EXERCICI

En petits grups de tres persones,
busqueu situacions o moments enbusqueu situacions o moments en
els que aplicar les pràctiques
informals d’atenció plena a la vostra
jornada.



3 moments:

� A l’inici del dia.

� Durant el dia.

� Al finalitzar el dia.



A l’inici del dia:
� Despertar (Intenció pel dia).
� Meditació (?).
� Llevar-se/higiene personal.� Llevar-se/higiene personal.
� Esmorzar.
� Trasllat.
� Arribada al despatx.
� Planificació del dia.



Durant el dia (1):
� Abans de començar una tasca 

complexa.
� Abans d’una reunió.� Abans d’una reunió.
� En mig d’una feina, en un moment 

de dispersió.
� En una reunió on es divaga.
� En un moment de cansament 

mental o falta de concentració.



Durant el dia (2):
� En un canvi de tasca.
� En un moment de monotonia i 

avorriment.avorriment.
� Abans de rebre un client.
� Abans de respondre o fer una 

trucada telefònica.
� Al final de la jornada.



Al final del dia(1):
� En el moment de tancar 

l’ordinador.
� En el trajecte fins a casa.� En el trajecte fins a casa.
� A l’arribar a casa.
� Al prendre’m un descans abans de 

fer altres coses.
� Al rebre o saludar als de casa.
� Al explicar-nos el dia.



Després de la feina (2):
� Al preparar el sopar.
� En el moment de sopar.
� Mentre descansem o veiem la tv.� Mentre descansem o veiem la tv.
� Quan ens preparem per anar a 

dormir.
� Al posar-nos al llit.
� Just abans de dormir.



Escull una (o més) de les activitats 
anteriors i posa-la en pràctica durant tota 
la propera setmana...

EXERCICI PER LA SETMANA:

la propera setmana...
O si t’atreveixes, para atenció al fenomen 
de la ruminació: com el detectes en tu 
mateix? En quins moments és més obvi? 
Quan més intens?







•Com ha estat la teva experiència?

•De quines sensacions o sentiments i hàbits de 
pensament has estat conscient?

Reflexió sobre la meditació del cos i la respiració.

pensament has estat conscient?

•Com s’ha diferenciat aquesta experiència de la 
teva experiència habitual? 

•On ha anat la teva ment durant l’exercici? 





•Meditació del cos i la respiració. 6 cops durant la 
setmana.

•Agafa una activitat diària que habitualment facis 
de forma automàtica i fes-la durant la setmana de de forma automàtica i fes-la durant la setmana de 
forma conscient (valora la possibilitat de fer-ho 
amb la ruminació. 

•Anota al diari els resultats de la teva experiència. 



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


