






Meditació del COS i 
la RESPIRACIÓ

ATENCIÓ PLENA al 
dia a dia

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 conducta induïda per emocions?
� És un tipus de conducta que fem quan estem 
irritats o estressats que implica pèrdua de control 
i penediment posterior.



Les Emocions són INFORMACIÓ 
(per nosaltres i pels altres):
� Què té valor o què va en contra dels nostres 

valors.

� Què desitgem

� Quines són les nostres expectatives i 
esperances.

� Qui volem ser: quin és el nostre projecte vital.

� Balanç sentimental: Com ens sentim ara mateix.



Les valoracions, clau emocional

(A)
SITUACIÓ

(B)
PENSAMENTS 
VALORACIONS

(C)
EMOCIONS

(C)
ACCIONS

No observable Observable



Les emocions tenen tres components bàsics:

(C)
EMOCIONSEMOCIONS

SENSACIONS 
CORPORALS

PENSAMENTS IMPULSOS



DES D’UN PUNT DE VISTA NEUROLÒGIC, HI 
HA DUES VIES PER A LA RESPOSTA 
EMOCIONAL:

� CURTA: Nivell d’avaluació automàtic� CURTA: Nivell d’avaluació automàtic
� LLARGA: Nivell d’avaluació reflexiu

La pràctica de l’atenció plena fa que l’interval 
entre el fet desencadenant i la resposta 
emocional es vagi fent cada cop més llarga



ESCORÇA SENSORIAL
Via superior

ESTIMULS

TÀLEM SENSORIAL AMIGDALA

RESPOSTES EMOCIONALS

Via inferior



EM DOMINEN LES EMOCIONS?

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

Quan estic alterat, faig coses que tenen males 
conseqüències.

Quan sóc infeliç, empitjoro les coses actuant sense pensar.

Quan estic estressat tinc problemes per resistir-me a les 
temptacions.

Quan estic enfadat amb algú, dic coses de les quals 
després em penedeixo.

Quan estic de mal humor, faig coses que em fan sentir 
millor momentàniament, però que a la llarga ocasionen 
problemes.



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

RESULTATS:

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



Com podem canviar aquesta pauta?

� Canviant la forma en què fem valoracions, i per 
tant, com ens parlem.

� No veure les emocions negatives com � No veure les emocions negatives com 
problemes, si no observar-les amb acceptació i 
curiositat.

� Estar atents a com es manifesten en el nostre cos 
en forma de sensacions físiques i impulsos a 
actuar.



LLENGUATGE IRRACIONAL vs.  RACIONAL

LLENGUTAGE IRRACIONAL LLENGUATGE RACIONAL

EXIGÈNCIES
Hauria, he de, necessito, 
sempre, mai, tot, res.

PREFERÈNCIES
Vull, fora millor, preferiria, a 
vegades, alguna cosa.

NO PUC SUPORTAR
No pus suportar, acceptar, és 

PUC SOPORTAR
Ho puc suportar i acceptar, 

PAUTES HABITUALS DE PENSAMENT

No pus suportar, acceptar, és 
massa per mi.

Ho puc suportar i acceptar, 
encara que no m’agradi, és dur, 
difícil, però...

QUIEXES
Tràgic, espantós, horrible, 
catastròfic.

DECEPCIONS
Frustrant, desafortunat, molest, 
decebedor, enutjós.

CULPABILITZACIÓ
Jo, tu ell, ells som/ ets/son
dolents, estúpids, imbècils, 
fastigosos, menyspreables.

ACCEPTACIÓ
No soc/ets/ és/som dolents, 
estúpids, imbècils. No soc/ets/ 
és/som bona gent, estimables...



On tinc el cos?

Exercici: Recordeu la darrera vegada que us vàreu 
enfadar amb algú.

A quina part del cos notaves l’enfado? Alguna 
altra part estava rígida o tensa? altra part estava rígida o tensa? 

Quina era l’expressió de la teva cara?

Què pensaves? 

Quins sentiments tenies? Els sabries descriure?



Sovint el cap i el cos estan desconnectats.

El cos, els gestos, la postura influeixen 
sobre els nostres raonaments lògics.sobre els nostres raonaments lògics.

Som conscients de com el nostre cos 
afecta a la nostra capacitat de reflexió?





Meditació de l’escàner corporal.Meditació de l’escàner corporal.



•Com ha estat la teva experiència?

•De quins pensaments, sensacions o sentiments 
has estat conscient?

Reflexió sobre la meditació de l’escàner corporal.

has estat conscient?

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

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





Observar els impulsos (I):

�Quan et rentis les dents observa el procés amb 
atenció. Quan vulguis escopir observa aquest 
impuls. Com et sents mentre el tens? Decideix impuls. Com et sents mentre el tens? Decideix 
quan ho faràs, no deixis que l’impuls et controli.

�Si et pica el nas, sigues conscient de l’impuls de 
rascar-te. Observa l’impuls: es fa més fort o remet? 
Decideix per tu mateix si et rasques o no. Si ho fas, 
que sigui atentament.



Observar els impulsos (II):

�Nota l’impuls de tocar algú. Com és aquest 
impuls? Observa’l. Sigues conscient de què et porta 
a fer-ho. Decideix si ho faràs o no sense  que et a fer-ho. Decideix si ho faràs o no sense  que et 
domini l’impuls.

�Observa com et molestes o t’enfades amb algú. 
Nota quin és el teu primer impuls. Com sorgeix? 
Què et dius? Què obtindràs si cedeixes? Decideix tu 
què faràs.



•Meditació de l’escàner corporal. 6 cops durant la 
setmana.

•Observa cada dia una cosa o una persona diferent 

EXERCICIS PER A LA SETMANA:

•Observa cada dia una cosa o una persona diferent 
que et faci sentir bé i observa-la detingudament.  

•Anota al diari els resultats de la teva experiència.

http://troposmind.wordpress.com/documents/diari-de-practiques-de-mindfulness/





•Meditació de l’escaner corporal. 6 cops durant la 
setmana.

•Observació dels impulsos en activitats •Observació dels impulsos en activitats 
quotidianes i en situacions emocionals lleus. 

•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


