
 



 



 



  Meditació de la POR 
i l’ANSIETAT 

ATENCIÓ PLENA per 
DORMIR 

He fet la pràctica? 

Què m’he dit per 
obtenir aquest 
resultat? 

Què he 
descobert? 

I sobre mi? 

Què puc 
aprendre? 



 



  
 

 



  
 

RUMIACIÓ 
 

 
CONDUCTA 

INDUIDA PER 
EMOCIONS 

 

 
EVITACIÓ 

 

AUTOCRÍTICA 

4 Hàbits de pensament que ens generen problemes 

LES TRAMPES DE LA MENT 



  

“No ho suporto /És horrorós” “Bo/dolent, b/n” 

“tothom, ningú, sempre, mai” “em sembla que..., jo sé què pensa” 

“I si passés...” Es refereixen a mi... 

“No puc fer res amb això”, “tot és 
culpa meva” 

“El/ella és injust/a” 

Quan la situació canviï, aleshores 
podré...” 

Si estic malament és que sóc un 
neuròtic” 

“Sóc/és un X i només un X” “Per culpa meva/seva” 

“Jo hauria de, no hauria de...” “Tinc raó i no me la donen” 

“Encara que em faci patir ara, tot se 
solucionarà i tindré la meva 
recompensa” 

 

Exercici: 
De les següents expressions, tria quina 
creus que reflecteix millor la teva forma 
d'autocrítica... 



  Exercici: 
 
... I ara mira de canviar el discurs cap a un 
de més amable. 
 

Què creus que passarà si et tractes 
com si fossis el teu millor amic? 



  
 

L’autocompassió consisteix en 
tractar-se bé un mateix. 
 
Comporta 3 elements: 
 Amabilitat amb un mateix. 
 Humanitat compartida. 
 Atenció plena. 



 



 



 



 
 

 



 
 

 



  
 

 



  

 

 



  

 

 

 



 



  
Meditació de l’amor. 



  

 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 l’amor. 



 



  
Coses positives: 
 

Per què no fer una cosa positiva per algú sense que 
aquest algú se n’assabenti que has estat tu qui ho 
ha fet? 
 
Què faràs? A qui ho faràs? Com t’has sentit després 
de fer-ho? Hi ha diferències en el teu cos, en el teu 
pensaments, en les teves emocions? 
 

Has descobert alguna cosa? 



 



  

•Meditació de l’amor. 6 cops durant la setmana. 
 
•Trenca i canvia els teus hàbits de donar als altres. 
Anota al diari la teva experiència.  
http://troposmind.wordpress.com/documents/diari-de-practiques-de-mindfulness/ 
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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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