
 



 



 



  Meditació de les 
EMOCIONS 

ATENCIÓ PLENA a 
l’AUTOCRÍTICA 

He fet la pràctica? 

Què m’he dit per 
obtenir aquest 
resultat? 

Què he 
descobert? 

I sobre mi? 

Què puc 
aprendre? 



 



 
EXERCICI (En grups de 3) 

QUINES SÓN LES NOSTRES PRINCIPALS 
FORMES DE REACCIONAR EN MOMENTS 
D’ESTRÈS? 
 
QUÈ OBTINC QUAN REACCIONO AIXÍ?  



 
 Són comportaments repetitius que fem 

sovint, gairebé sense pensar. 
 

 Sovint comencen sense adonar-nos-en. 
 

 Habitualment, són patrons de conducta 
inconscient 
(no s’assenten en les àrees declaratives del 
cervell, sinó en els ganglis basals). 

 

ATRAPATS EN ELS HÀBITS 



 

ELS HÀBITS: COM FUNCIONEN? 

SENYAL RECOMPENSA 

RUTINA 

DESIG Ànsia 

CONDUCTA 



 

SENYAL RECOMPENSA 

RUTINA 

1. Identifica la rutina 

2. Experimenta amb 
diferents recompenses 3. Aïlla el senyal 

4. Tingues un pla d’acció 

ELS HÀBITS: COM TRENCAR-LOS 



  

Sistema mental d’aversió: 
 Ens mostrem porucs, cauts, 

vigilants, poc creatius, poc flexibles 

Sistema mental d’aproximació: 
Fem les coses de gust, amb ganes, 
generosament, amb creativitat 

ATRAPATS 



  
Fer front a les dificultats 
 

Les dificultats, grans o petites, son part de la vida. 
Quan sorgeixen, tendim a reaccionar enfadant-nos, 
o, en extrem, amb ira. 
 
La ira és una emoció que indica que alguna cosa 
esta impedint el que desitges, que va contra els 
teus valors, i el que pretén és apartar l’obstacle. 
 



 

Primer pas per superar les dificultats: 
acceptar-les.  
 
Acceptar vol dir comprendre com són les 
coses ara mateix, en aquest moment precís. 
 
I per tant, ens prenem temps per respondre. 



  2 passes per apropar-nos a l’acceptació: 
 
1. Percebre amb calma la temptació 

d’allunyar-nos o suprimir els 
pensaments, sentiments i/o emocions i 
sensacions físiques que ens alteren. 

2. Posar-se davant la dificultat* 
serenament i amb calma. 

* Amb la tècnica KAIZEN o de les petites passes. Comencem per una dificultat 
petita, que puguem dominar i mica en mica, anirem enfrontant-nos a situacions 
més grans. 



 



  Meditació per explorar les dificultats. 



  

•Com ha estat la teva experiència? 
 
•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?  

Reflexió sobre la meditació de les emocions. 



 



  
Definició: 
Pren consciència, varis cops al dia de com et 
defineixes a tu i al teu territori personal. Pren 
consciència de com un seient al bus o una 
plaça d¡aparcament esdevenen teus i com 
reacciones quan algú “te’ls” agafa. 
Quan et sentis irritat o molest, pregunta’t, 
com m’estic definint a mi mateix i al meu 
espai en aquest moment? 
 



 



  

•Meditació per explorar les dificultats. 6 cops 
durant la setmana. 
 
•Observa com et defineixes i defineixes el teu 
espai en relació a altres.   
 
•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 
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