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HEDONISME (ens porta a...)

• Inflar les expectatives
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• Inflar les expectatives

• Combatre la por amb el 
plaer



•Angoixa per una 
situació que no torna

Recrear el 
passat
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situació que no tornapassat

•Por al fracàs
Endevinar 

el futur



EINA 2: TRIAR



RUMINACIÓ

CONDUCTA 
INDUÏDA PER EVITACIÓ

EINA 2: TRIAR

INDUÏDA PER 
EMOCIONS

EVITACIÓ

AUTOCRÍTICA

4 Hàbits de pensament que ens generen infelicitat



EXERCICI: TENDEIXO A SER RUMIADOR?

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

No paro de pensar en el malament que em trobo.

Quan algú m’enfureix o irrita li dono voltes molt de 
temps.temps.

Em preocupen les coses dolentes que em podrien 
passar en el futur

Li dono voltes als problemes durant molt de temps.

Repasso mentalment un cop i un altre el meus 
moments vergonyosos o delicats



EXERCICI: EM DOMINEN LES EMOCIONS?

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

Quan estic alterat, faig coses que tenen males 
conseqüències.

Quan sóc infeliç, empitjoro les coses actuant sense pensar.

Quan estic estressat tinc problemes per resistir-me a les 
temptacions.

Quan estic enfadat amb algú, dic coses de les quals 
després em penedeixo.

Quan estic de mal humor, faig coses que em fan sentir 
millor momentàniament, però que a la llarga ocasionen 
problemes.



EXERCICI: TINC PATRONS D’EVITACIÓ? (i)

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.



EXERCICI: TINC PATRONS D’EVITACIÓ? (ii)

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.



EXERCICI: EM CRITICO MASSA?

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

Em critico amb duresa per coses que he dit o fet.

Em rebaixo i insulto sempre que alguna cosa em surt Em rebaixo i insulto sempre que alguna cosa em surt 
malament.

Em culpo pels meus fracassos sense felicitar-me pels èxits.

Sóc intolerant amb els meus defectes i debilitats.

Em dic que sóc un idiota o que no soc prou bo.
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CONTACTA AMB NOSALTRES:

Jordi Pagès Pedrola: 627 48 15 53
Carles Guillamón Camañes: 618 13 50 88Carles Guillamón Camañes: 618 13 50 88

troposconsultors@gmail.com
troposmind@gmail.com

http://troposconsultors.wordpress.com
http://troposmind.wordpress.com


