






Meditació ESCANER 
CORPORAL

ATENCIÓ PLENA als
IMPULSOS

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 l’evitació?

� És la supressió deliberada de pensaments, 
emocions o impulsos o l’intent de suprimir-
los.los.



Per què és una trampa?

� Intenteu NO pensar en un elefant blau.



Formes d’evitació freqüents

� No pensar certes coses.
� Eliminar certes emocions.
� Rebutjar certs impulsos.� Rebutjar certs impulsos.
� Allunyar-nos de persones, llocs i 
activitats que els provoquen.



Per quins motius caiem en l’evitació?

� Hi ha situacions en què és útil.

� La distracció a curt termini pot ser útil.

�Creiem que hem de poder alliberar-nos de 
pensaments i sentiments desagradables.

� Som vulnerables als efectes immediats de 
la nostra conducta. 



TINC PATRONS D’EVITACIÓ?

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

Supressió de pensaments i emocions:

Quan alguna cosa preocupant em ve al cap, m’esforço per 
no pensar-hi.

Quan apareixen pensaments negatius, intento treure-Quan apareixen pensaments negatius, intento treure-
me’ls del cap.

Procuro distreure’m quan sento alguna cosa desagradable.

M’esforço per desfer-me d’emocions tristes.

Quan tinc records depriments, tracto de treure’ls del meu 
cap.



TINC PATRONS D’EVITACIÓ?

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

Evitació de situacions, comportaments o activitats:

No faré alguna cosa si crec que em farà sentir incòmode.

Tendeixo a posposar les coses desagradables que s’han de Tendeixo a posposar les coses desagradables que s’han de 
fer.

Em prenc molèsties per evitar situacions estressants.

M’apresso per deixar qualsevol situació que em faci sentir 
incòmode

Evito fer coses que em pugui produir pensaments i 
emocions molestes.



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

RESULTATS:

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





Meditació de l’espai de respiració de 
tres minutstres minuts



•Com ha estat la teva experiència?

•De quins pensaments, sensacions o sentiments 

Reflexió sobre la meditació de l’espai de 
respiració de tres minuts.

•De quins pensaments, 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? 



Si amb 3 minuts no n’hi ha prou: 
7 passes per mantenir l’equilibri emocional.

1. Aturar-se. 
2. Respirar fons i asserenar-se. 2. Respirar fons i asserenar-se. 
3. Prendre consciència de l’emoció.
4. Acceptar l’experiència, permetre l’emoció. 
5. Donar-nos afecte i amabilitat.
6. Deixar anar l’emoció.
7. Actuar, o no.





Meditació caminant



•Com ha estat la teva experiència?

•De quins pensaments, sensacions o sentiments 

Reflexió sobre la meditació caminant.

•De quins pensaments, 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? 





CONVIURE EL DIA A DIA AMB LA TENDÈNCIA A 
EVITAR.

�Escull una part del dia, i digues si a tot el què 
passi. Quan sentis l’impuls d’evitar la situació, 
pregunta’t si realment és necessari. Pots mantenir-pregunta’t si realment és necessari. Pots mantenir-
te en silenci i relaxadament?

�Amb tanta freqüència com et sigui possible pren 
consciència del què evites. Pregunta’t quin risc estic 
assumint? Què m’estic perdent per no sotmetre’m 
a aquest risc? Estàs acostant-te o allunyant-te de la 
persona que vols ser?





•Meditació de l’espai de respiració de 3’ (quan et 
calgui) i meditació caminant (6 cops durant la 
setmana).

Observació dels moments i situacions en què •Observació dels moments i situacions en què 
tendeixes a evitar. 

•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


