
 



 



 



  Meditació EXPLORAR 
DIFICULTATS 

ATENCIÓ PLENA a 
l’AUTODEFINICIÓ 

He fet la pràctica? 

Què m’he dit per 
obtenir aquest 
resultat? 

Què he 
descobert? 

I sobre mi? 

Què puc 
aprendre? 



 



  Tristesa 
 

La tristesa és una emoció que ens indica que la 
persona sent que ha patit algun tipus de pèrdua. 
 
La tristesa va associada al fet de pensar massa. I de 
fet, és un pensar massa centrat en allò negatiu. 
 
El que és negatiu domina la ment. I aquesta 
sensació es consolida perquè vivim els pensaments 
no com a fenòmens mentals si no com una 
autèntica realitat. 



  

Meditació: les sensacions presents. 



  

•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 sensacions. 



 



  

Meditació per entrar 
 en la tristesa. 



  

•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 per entrar en la tristesa. 



 



  

L’escolta: 
 

Un dels hàbits més arrelats que la majoria de 
nosaltres tenim és el de no escoltar. Segurament la 
majoria de nosaltres pensem que sabem escoltar 
raonablement bé, però si fem una anàlisi 
aprofundida veurem que la major part de vegades 
no és així. 
 



 

EXERCICI: 
Escull una persona amb la que et 
relacionis habitualment i li tinguis 
confiança i intenta escoltar-lo 
atentament.  



  Pregunta’t : 
 
He escoltat sense jutjar el que l’altre em deia? 
Alguna vegada he deixat d’escoltar abans que ell 

hagués acabat per pensar el que jo volia dir a 
continuació? 
He captat de forma equilibrada les seves necessitats? 
He estat conscient del que em trameten el seu cos i la 

seva ment? 
He percebut les seves emocions en el seu to de veu? 
Tot el que he dit, era necessari o en algun moment 

hagués estat millor restar en silenci? 



 



  

•Meditació per entrar en la tristesa. 6 cops durant 
la setmana. 
Si sents que la tristes t’envaeix, pràctica el etiquetar els pensaments 
o el parar atenció a les sensacions presents o als sons.   

 
•Trenca i canvia els teus hàbits d’escolta. 
Reflexiona com canvia el teu benestar i les teves 
relacions amb els altres en el teu diari.  
 
•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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