
 



 



 



  Meditació ENTRAR 
en la TRISTESA 

ATENCIÓ PLENA a 
l’ESCOLTA 

He fet la pràctica? 

Què m’he dit per 
obtenir aquest 
resultat? 

Què he 
descobert? 

I sobre mi? 

Què puc 
aprendre? 



 



  Estar cremat 
 

S’aplica a les persones quan senten que la seva vida 
té uns nivells d’exigència, dedicació i/o esforç 
emocional que els superen. 



  Com s’instaura? 
 

Un determinat i important aspecte de la nostra vida es 
comença a complicar. 
 

Deixem de fer coses que ens venien de gust però que no 
són “importants” per atendre’l.  
 

El tema es continua complicant, i deixem més coses de 
costat, que són importants però no tant. 
 

Al final ens anem quedant sense res que ens doni 
satisfaccions complementàries i ens acabem sentint 
esgotats. 



  Exercici 
 
 

ACTIVITAT TEMPS (H) AL/ESG ÀMBIT 



  

Exemple 
 
 

ACTIVITAT TEMPS (H) AL/ESG ÀMBIT 

Reunions setmanals 15 E TREBALL 

Visites a clients 15 A TREBALL 

Redactar informes 10 E TREBALL 

Fer feina a casa pendent del treball 10 E TREBALL 

Trasllat de casa a la feina 10 E TREBALL 

Dinar a la feina 10 E TREBALL 

Fer la compra 5 E FAMILIA 

Comprar pels fills 2 A FAMILIA 

Neteja de la casa i de les habitacions 5 E FAMILIA 

Planxar 3 A FAMILIA 

Fer el menjar 5 A FAMILIA 

Dinar a casa 3 A FAMILIA 

Sopar a casa 7 A FAMILIA 

Sortir a córrer amb les amigues 2 A AMICS 

Passejar amb els fills 2 A FAMILIA 

Veure la tv 10 E OCI 
Fer l’amor  1 A PARELLA 

Anar al cine, teatre, etc. 1 A OCI 
Sortir a sopar amb la parella 0,5 A PARELLA 

Llegir 1,5 A TEMPS PERSONAL 

Dormir 40 A BIOLOGIA 

Higiene personal 4 A TEMPS PERSONAL 

Sortir amb amics 2 A AMICS 

Veure/ parlar amb pares/germans 4 E FAMILIA 

168 



  

Com podem canviar això? 
 
1. Reequilibra la teva vida diària.  
2. En moments de tensió fes l’espai de 

respiració en tres minuts o, si no pots, la 
relaxació exprés. 

3. Actua: porta a terme almenys una acció 
que t’alimenti. 

4. Reflexiona sobre els teus valors i objectius. 
 
 



 ÀMBIT JO VALORO 

Parella 

Paternitat/Maternitat 

Família 

Amics 

Treball 

Educació/Formació 

Llar 

Comunitat 

Benestar personal 

Creixement personal 

Oci 

Espiritualitat 

Bellesa 

... 

ELS MEUS VALORS  



 
CALIFICA ELS TEUS VALORS I EL TEU COMPORTAMENT AL 
RESPECTE 
 
Valora d’1 a 10, d’acord amb les escales que trobaràs a sota els següents aspectes en relació 
als teus valors i la teva conducta 
 
1.- IMPORTÀNCIA: Quina importància té aquest àmbit en la teva vida en aquest moment?  

(1) CAP; (5) MODERADA; (10) MOLTÍSSIMA 
 

2.- ACCIÓ: Quanta activitat has tingut en aquest àmbit les darreres setmanes? 
(1) CAP; (5) MODERADA; (10) MOLTÍSSIMA 

 
3.- SATISFACCIÓ AMB L’ACCIÓ: Quina satisfacció has obtingut de les teves accions recents en 

l’àmbit concret que valores? 
(1) CAP; (5) MODERADA; (10) MOLTÍSSIMA 

 
Afegeix OBSERVACIONS que clarifiquin les teves valoracions. 

VALORS I COMPORTAMENT (I) 



 ÀMBIT Importància 
(1 -10) 

Acció 
(1 – 10) 

Satisfacció 
amb l’acció 

Observacions 

Parella 

Paternitat/Maternitat 

Família 

Amics 

Treball 

Educació/Formació 

Llar 

Comunitat 

Benestar personal 

Creixement personal 

Oci 

Espiritualitat 

Bellesa 

... 

VALORS I COMPORTAMENT (II) 



  

Allò al que ens resistim,  
persistim. 



 



  Meditació: de la por i l’ansietat. 



  

•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. 



 



  Anar dormir: 
 

Una hora abans d’anar a dormir prepara aquest moment. 
  

No vegis pel·lícules de violència, telediaris, o programes 
que generin preocupacions.  
 

Crea un espai tranquil de conversa (si vius amb altres) i 
música relaxant. Llegeix coses que t’inspirin i que et donen 
energia i benestar, comparteix aquest moment. 
 

Pensa i escriu al diari entre tres i cinc coses  per les que 
estiguis agraït en aquell dia. Al final de la setmana llegeix-
les en veu alta a algú proper a tu. 



  

Anar dormir /2: 
 

 

Dijous que ve, rellegeix el que hagis escrit i contesta les 
següents preguntes:  
 

Com has dormit?  
 

Et sents més descansat?  
 

El teu son ha estat més agradable?  
 

Com t’has llevat el dia següent?  
 

Com era la teva energia d’aquell dia? 



 



  

•Meditació de la por i l’ansietat. 6 cops durant la 
setmana. 
 
•Trenca i canvia els teus hàbits d’anar a dormir. 
Anota al diari entre tres i cinc coses positives de 
cada dia. Comparteix-les. 
 

•Contesta el proper dijous les preguntes 
preparades. 



 

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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