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I. Meditacions 
 

Aprendre a respirar. 

 
1. Busca un lloc tranquil on  no et puguin molestar. Porta roba còmode que no 

t’estrenyi. 
2. Posa’t assegut, amb l’esquena recta i tocant al respatller.  
3. Posa una mà damunt la panxa i inspira pel nas durant tres segons. Nota com la 

panxa s’infla i la mà es mou. 
4. Treu l’aire pel nas durant tres segons. Nota com la panxa baixa. 
5. Continua respirant, posant l’atenció a l’entrada i la sortida de l’aire i afluixant 

qualsevol tensió. Respirar així t’ha de resultar còmode. 
 

 
 

Meditació de la respiració. 

 
1. Busca un lloc tranquil on  no et puguin molestar. Porta roba còmode que no 

t’estrenyi. 
2. Posa’t assegut, amb l’esquena recta però sense tensió i tocant al respatller de 

la cadira, o estirat sobre una superfície còmode però dura (també et pots 
asseure al terra si et resulta còmode).  

3. Tanca els ulls i comença respirar de forma conscient. Fes dues inspiracions 
profundes i deixa que la respiració es reguli per ella mateixa. 

4. Porta la teva atenció a l’entrada i sortida de l’aire. Pots fixar-te com l’aire 
entra, fresc, al nas, i com surt càlid també pel nas. 

5. Si això et costa, pots centrar la teva atenció a la panxa. Nota com s’infla quan 
inspires i com es desinfla quan espires.  

6. Procura mantenir la teva atenció molt centrada per notar les sensacions 
canviants entra cada inspiració i espiració. 

7. Mantén-te així durant 10 ò 15 minuts. 
8. La dificultat més important per fer aquesta meditació és mantenir la ment 

atenta. Probablement sorgiran pensaments, somnis, plans, etc. És lògic que 
sigui així ja que la naturalesa de la ment és generar pensaments. Quan te 
n’adonis de que t’has distret seguint els teus pensaments, felicita’t, perquè vol 
dir que has esdevingut conscient de la teva experiència en aquest instant. 
Senzillament identifica cap on ha anat la teva ment i porta de nou la teva 
atenció al punt de concentració que hagis escollit, el nas o la panxa. 

 

 
  



 
 

 

Meditació de la xocolata. 

 

1. Compra una xocolata que no hagis provat mai o que faci temps que no has 
provat. 

2. Asseu-te en un lloc tranquil on no et puguin molestar. 
3. Posa’t la xocolata a prop i fes dues o tres inspiracions. 
4. Quan estiguis preparat, comença: 

a. Obre la rajola i inspira l’aroma. Deixa que t’envolti. 
b. Trenca un tros de xocolata i observa’l per tot arreu. 
c. Posa-te’l a la boca. Deixa’l damunt la llengua que es vagi desfent i 

centra’t en els diferents gustos i en els moviments de la teva ment. 
d. Si et disperses, torna a centrar l’atenció. 
e. Quan s’hagi desfet, empassa’t el tros. 
f. Torna a començar amb un altre tros. 
g. Reflexiona sobre l’experiència. 

 

 
 

Meditació de la pansa. 

 
1. Agafa una pansa i posa-te-la al palmell de la mà. Concentra’t en ella i observa-

la. Intenta percebre el seu pes i si la llum de l’habitació fa ombres sobre la teva 
mà. 

2. Mira-la detalladament. Quin color té? La coloració és uniforme? Com són les 
rugositats?  

3. Agafa-la amb dos dits i explora la seva textura. És llisa? Igualment llisa en tota 
la seva superfície? 

4. Acosta-te-la al nas i deixa que la seva olor et penetri. Sents alguna olor? Fes-ho 
de forma del tot conscient.  

5. Acosta-te-la a la boca. Adona’t com la teva mà i el teu braç la porten 
exactament al lloc que toca. Posa-la suaument a la boca i sigues conscient de 
com la llengua la rep. Passeja-la, sense mastegar-la, per l’interior de la cavitat 
bucal. No tinguis pressa i capta totes les sensacions que hi produeixi. 

6. Mossega conscientment la pansa i percep els efectes d’aquesta mossegada a 
l’interior de la boca. Centra’t en els gustos. Mastega lentament sense 
empassar i observa els canvis que es produeixen dins la boca. 

7. Capta el primer impuls d’empassar-te-la. Sigues conscient d’ell, però encara no 
ho facis. Nota com la llengua i la gola es preparen per empassar-la. Empassa-la 
després d’això i intenta captar com va baixant pel teu esòfag. 

8. Finalment, ara que ja l’has empassat, retorna a la boca. Queda algun gust a la 
teva boca? Tens alguna sensació concreta ara que la boca és buida? Notes el 
desig de prendre’n més? 

 

 



 
 

Meditació de l’espai de respiració en tres minuts. 

 
1. Pren consciència. Assegut o dret, Posa l’esquena recta i el cap alt. Si pots tanca els 

ulls. Sigues conscient de la teva experiència interior i observa-la per reconèixer-la. 
Pregunta’t: quins pensaments passen ara per la meva ment? Quins sentiments 
experimentes? Quines sensacions corporals perceps? No intentis canviar res, 
reconeix el que hi ha i accepta-ho. 

 
2. Porta la teva atenció a la respiració. Nota les sensacions físiques al llarg de tot el 

procés de respiració. Ancora’t al present. Si et distreus torna a la respiració. 
 
3. Amplia la consciència de forma que inclogui el cos com un tot, la teva postura, la 

teva expressió. Si notes una tensió o incomoditat, porta l’atenció a aquest lloc i 
imagina que hi respires. Observa sense voler modificar res. Si deixen d’estar 
presents, torna a la totalitat del teu cos. 

 
Dedica 1 minut a cada punt. 
 

 
 

Meditació del cos i la respiració. 

 
1. Busca un lloc tranquil on  no et puguin molestar. Porta roba còmode que no 

t’estrenyi. 
2. Estirat sobre una superfície còmode però dura i si et convé tapa’t amb una 

tovallola o una manta.  
3. Tanca els ulls i comença respirar de forma conscient. Fes dues inspiracions 

profundes i deixa que la respiració es reguli per ella mateixa. 
4. Observa tots els punts de contacte del cos amb el terra. 
5. Porta la teva atenció als peus. Fixa’t en les sensacions físiques que hi perceps. 

Comença pels dits, i, poc a poc, amplia la teva atenció a la resta de zones. 
L’empenya, la planta, el taló i els turmells. Sigue’s conscient de les sensacions 
físiques que reps, i si no en reps, pren consciència d’aquest fet. Esta bé així. 

6. De manera progressiva avança per les cames, els genolls, les cuixes, la pelvis, la 
zona lumbar i l’abdominal, la zona dorsal i el pit, , les mans, els avantbraços, 
els braços i les espatlles, el coll, el cap, i en aquesta zona, el front, el ulls, el 
nas, i la boca. 

7. Porta ara l’atenció a la respiració. Nota com l’aire entra i surt o fixa’t en el 
moviment de pujada i baixada de la panxa, segons et sigui més còmode. 

8. Para atenció a la respiració durant uns minuts. Si et distreus, de forma 
tranquil·la, etiqueta el pensament (planificar, imaginar, pensar, etc.) i torna a 
portar la teva atenció a la respiració. 

 

 
  



 
 

Meditació de l’escàner corporal. (Kabat-Zinn, 2010.) 

 
1. Busca un lloc tranquil on  no et puguin molestar. Porta roba còmode que no 

t’estrenyi. 
2. Estirat sobre una superfície còmode però dura i si et convé tapa’t amb una 

tovallola o una manta.  
3. Tanca els ulls i comença respirar de forma conscient. Fes dues inspiracions 

profundes i deixa que la respiració es reguli per ella mateixa. 
4. Observa tots els punts de contacte del cos amb el terra. 
5. Porta la teva atenció als dits del peu esquerra. Intenta conduir la teva 

respiració cap ells, per sentir com si inhalessis i exhalessis a través seu. Pot ser 
que et resulti difícil, però imagina que la respiració baixa pel cos fins arribar als 
dits. 

6. Nota totes i cada una de les sensacions dels dits del peu esquerra, nota com 
van i venen i si no en reps cap sensació, pren consciència d’aquest fet. Esta bé 
així. 

7. De manera lenta i progressiva avança per la resta del peu esquerra i passa 
després al peu dret, les cames, els genolls, les cuixes, la pelvis, la zona lumbar i 
l’abdominal, la zona dorsal i el pit, les mans, els avantbraços, els braços i les 
espatlles, el coll, el cap, i en aquesta zona, el front, el ulls, el nas, i la boca. 

8. Aquest moviment cal fer-lo de forma lenta, i concentrat en cada una de les 
zones. Respira en elles i deixes-les anar. Si sents dolor, cada cop que en siguis 
conscient, torna la teva atenció al punt on estaves respirant en el moment que 
ha passat. Quan sigui el torn de la zona que et fa mal, mantén una actitud 
oberta i receptiva, respira en ella i intenta captar totes les sensacions que hi 
ha. Quan estiguis a punt, passa a la següent zona1. 

9. Cada cop que siguis conscient que t’has distret, torna la teva atenció a la 
respiració i al punt del cos on estaves. 

10. Quan hagis repassat tot el cos, porta l’atenció a la respiració. Nota com l’aire 
entra i surt o fixa’t en el moviment de pujada i baixada de la panxa, segons et 
sigui més còmode. 

11. Para atenció a la respiració durant uns minuts. Finalment, fes dues o tres 
respiracions més profundes i mou mica en mica els peus, les mans i el coll.  
Obre els ulls i aixeca’t lentament. 

 
 

 
  

                                                 
1
 Si el dolor és tan intens que no pots concentrar-te en altres parts, comença respirant en la zona 

dolorosa. Imagina que la inspiració penetra a l’interior del dolor fins a ser totalment absorbit i que en 
l’exhalació treus qualsevol dolor. 



 
 

Meditació caminant. 

 
1. Escull un lloc, a l’aire lliure si pot ser, per caminar. Un lloc o puguis anar i tornar. 
Posa’t a un extrem d’aquest tram i calçat o descalç, tanca els ulls i sent l’estar dret, 
centrat en els teus peus.  
 
2. Avanç de començar a caminar observa els punts de contacte de la planta dels peus 
amb el terra. Les sensacions que rep, el pes, la forma del terra, i després continua en la 
globalitat del teu cos: l’aire, la temperatura, els sons i la respiració. 
 
3. Obrim els ulls i deixa que la vista vagi a un metre i mig davant teu. Observa’l. I quan 
estiguis a punt, comença a caminar lentament. Aixeca un peu i avança’l mentre notes 
com el pes es trasllada a l’altre peu. Observa també el moviment del que va endavant. 
Nota com aquest es posa al terra, quina part toca primer, com va baixant la resta i com 
l’altre peu, es va doblegant i preparant-se per a la propera passa. 
 
4. Fes una segona passa parant atenció en tot el que has observat en la primera passa. 
Continua lentament fins arribar a l’extrem del tros que has escollit. Un cop hi hagis 
arribat, atura’t i para atenció al fet d’estar dret i aturat. Dona lentament mitja volta 
observant tots els moviments i queda’t parat abans de tornar a començar. 
 
5. Ves avançant parant molta atenció al procés flexionar, aixecar, posar. En totes les 
passes que facis. 
 
6. Continua així durant 15 o 20 minuts. 
 
7. Un cop transcorregut aquest temps, aturat i nota la teva postura de peu i medita en 
aquesta posició uns minuts. 
 
8. Si et distreus, sense jutjar, torna la teva atenció als peus. 
 
9. Quan hagis acabat la darrera fase, fes una inspiració profunda i continua amb les 
teves activitats mantenint la sensació i l’actitud d’estar present. 
 

 
  



 
 

Set passes per mantenir l’equilibri emocional (Simon 2011). 

 
1. Aturar-se. Tan ràpid com percebem que una resposta emocional 

desagradable esta sorgint, ens aturem i l’observem. És el quart de segon 
que canvia la vida (Baker, 2003). 

2. Respirar fons i asserenar-se. Centrar-nos en la respiració i en el cos, 
observant amb detall què passa i relaxant la zona afectada. 

3. Prendre consciència de l’emoció. Insistir en els canvis corporals, , 
determinar les situacions que els desencadenen, etiquetar l’emoció i 
preguntar-nos per la necessitat que revela l’emoció. 

4. Acceptar l’experiència, permetre l’emoció. Observem l’emoció dins nostre, 
sense jutjar-la, com testimonis. Li permetem que es desenvolupi, la 
reconeixem com a part integrants de nosaltres mateixos. 

5. Donar-nos afecte (autocompassió). Mirem de connectar en nosaltres 
mateixos una font d’amor i tendresa cap a nosaltres. 

6. Deixar anar l’emoció. Deixem que se’n vagi allunyant-nos de l’emoció. 
Imaginant que se’n va, sense alimentar-la en el cercle pensament-emoció. 

7. Actuar, o no. Sovint, quan hem integrat la situació i fluïm la resposta 
adequada sorgeix de forma espontània. Si la resposta no ha sorgit i no hem 
d’actuar de forma immediat és millor no actuar i esperar que la resposta 
aparegui per ella mateixa. 

 

 
 

Meditació de les emocions. 

 
1. Busca un lloc tranquil on no et puguin molestar. 
2. Posa’t assegut amb l’esquena recta però sense tensió i tocant el respatller de 

la cadira, o estirat sobre una superfície còmode però dura (també et pots 
asseure al terra si et resulta còmode). 

3. Tanca els ulls i comença a respirar de forma conscient. Fes dues inspiracions 
profundes i deixa que la respiració es reguli per ella mateixa. 

4. Porta la teva atenció a l’entrada i sortida de l’aire. Pots fixar-te com l’aire 
entra, fresc, al nas, i com surt càlid també pel nas o en el moviment de pujada i 
baixada de la panxa. 

5. Un cop estiguis centrat en la respiració, recorda un fet més o menys recent 
que t’hagi produït preocupació, enuig, por o malestar. Pot fer referència a 
qualsevol àmbit de la teva vida i ser puntual o portar anys caminant amb tu. 
(per començar és millor que busquis algun tema no molt fort). 

6. Un cop hagis decidit l’emoció que vols treballar, observa quin és l’element clau 
que la provoca. Una frase, un gest, un pensament, una imatge, un record... 

7. Reprodueix a la teva ment i al teu cos tot el què passa quan l’element 
provocador apareix. Identifica en primer lloc les sensacions corporals que 
provoca aquesta emoció. Observa-les tal com son, permet que siguin i fes-te 
conscient d’elles. 

8. Intenta posar nom a l’emoció que sents. I si n’apareixen d’altres, posa-li també 



 
 

nom. 
9. Pregunta’t que et diria l’emoció si pogués parlar. Quina necessitat expressa, 

què t’impulsa a fer, què faries si la obeïssis ara mateix. 
10. Evita resistir-te a l’emoció. Recorda “a allò al que ens resistim hi persistim”. 

Sigues conscient de l’emoció, de la teva resistència a ella i de les 
conseqüències d’aquest fet. Accepta el dolor emocional i l’evidència de la 
realitat que l’ha produït. 

11. Quan més gran sigui la teva acceptació, més alleujament sentiràs. 
12. Procura trobar aquella part de tu que té amor, seguretat i pau, o algú extern a 

tu que et pugui donar aquests elements. Imagina o recorda un lloc que et dona 
aquest tres elements i, mentre et portes la ma al cor, fes com si hi fossis, 
mentre repeteixes “que jo tingui pau, amor i seguretat”. Queda’t uns instants 
així. 

13. Mica en mica, allunya’t de l’emoció. Pren consciència que tu no ets l’emoció, si 
no molt més que l’emoció i imagina que la deixes anar (a través de la 
respiració o un gest interior de deixar-la anar o fer-la fora). Ara et sentiràs més 
serè i alleujat. 

14. Torna a portar l’atenció a la respiració i nota el seu moviment rítmic i calmant. 
Deixa’t portar per aquest ritme fins que hagis acabat la meditació. 

 
 

Etiquetar pensaments. 

 
1. Asseu-te còmode i tanca els ulls. 
2. Observa la teva ment. Sigues conscient del primer pensament que sorgeix, observa’l, 
identifica’l i posa-li una etiqueta. 
3. Acta seguit, deixa’l anar i porta la teva atenció de nou a la ment, per observar el nou 
pensament que apareix en ella i repeteix el cicle. 
 

 
 

Parar atenció a les sensacions presents. 

 
1. Asseu-te còmode i tanca els ulls. 
2. Porta la teva atenció als sentits. Intenta captar els sons del teu voltant. Observa com 
són sense necessitat d’etiquetar-los ni de seguir-los, simplement sent-los. 
3. Porta la teva atenció al olfacte. Mira de captar les olors de l’habitació on estàs. 
Nota-les, sent-les, capta-les i sent-ne els matisos. 
4. Mira de notar si aquestes olors et porten algun record al gust. I si no, intenta captar 
que sents a la boca. 
5. Ara porta la teva atenció a la pell. Repassa el cos de peus a cap i sigues conscient de 
la temperatura, dels teixits que el cobreixen, del lloc on pressiona, del moviment de 
l’aire. 
6. Senzillament pren consciència de tot això, sense deixar-te arrossegar pels 
pensaments. Si aquests interfereixen, torna a portar l’atenció al lloc en el qual estaves 
concentrat. 



 
 

 
 

Meditació dels sons. 

 

1. Busca un lloc tranquil on no et puguin molestar. 
2. Posa’t assegut amb l’esquena recta però sense tensió i tocant el respatller de la 

cadira, o estirat sobre una superfície còmode però dura (també et pots asseure al 
terra si et resulta còmode) 

3. Tanca els ulls i comença a respirar de forma conscient. Fes dues inspiracions 
profundes i deixa que la respiració es reguli per ella mateixa. 

4. Porta la teva atenció a l’entrada i sortida de l’aire. Pots fixar-te com l’aire entra, 
fresc, al nas, i com surt càlid també pel nas o en el moviment de pujada i baixada 
de la panxa. 

5. Ara porta la teva atenció cap els sons que ens envolten. A qualsevol cosa que arribi 
a les nostres orelles. 

6. Mirem d’escoltar només les vibracions sonores, sense identificar-nos amb res ni 
etiquetar res. Només sentim el que hi ha en aquest moment. Captem la 
superposició de diversos sons, les freqüències, la finalització d’uns i l’inici d’uns 
altres. 

7. Els absorbim i experimentem. 
8. Si ens distraiem, així que en siguem conscients, tornem als sons. 
9. Ens mantenim així uns minuts i després fem una inspiració profunda i mica en mica 

obrim els ulls i reprenem la nostra activitat. 
 

 
  



 
 

Meditació per explorar les dificultats. 

 
1. Busca un lloc tranquil on no et puguin molestar. 
2. Posa’t assegut amb l’esquena recta però sense tensió i tocant el respatller de la 

cadira, o estirat sobre una superfície còmode però dura (també et pots asseure al 
terra si et resulta còmode) 

3. Tanca els ulls i comença a respirar de forma conscient. Fes dues inspiracions 
profundes i deixa que la respiració es reguli per ella mateixa. 

4. Porta la teva atenció a l’entrada i sortida de l’aire. Pots fixar-te com l’aire entra, 
fresc, al nas, i com surt càlid també pel nas o en el moviment de pujada i baixada 
de la panxa 

5. Un cop estiguis centrat en la respiració, obre’t als sons que vagis percebent. No cal 
que els identifiquis ni els etiquetis, només que et mostris receptiu als mateixos tal i 
com apareixen i se’n van. Si penses en ells o els identifiques torna a centrar-te en la 
seva percepció. Al cap d’uns minuts, deixa que la teva consciència els deixi anar. 

6. Tot seguit  porta la teva consciència als pensaments. Observa els pensaments com 
si fossin sons. Percep quan apareixen, com es mantenen en la ment i en quin 
moment se’n van. No cal que els provoquis. És com si estiguessis assegut en un 
paisatge obert i veiessis els núvols que arriben i se’n van, un ocell que creua el teu 
espai de visió, els sons de la natura al teu voltant que van variant. Observa així els 
pensaments. Si algun pensament va acompanyat d’emocions observa la seva 
intensitat i deixa-les que flueixin.  Si la ment es dispersa, torna-la a portar als teus 
pensaments. 

7. Ara recorda un fet més o menys recent que t’hagi produït preocupació, enuig, por 
o malestar. Pot fer referència a qualsevol àmbit de la teva vida i ser puntual o 
portar anys caminant amb tu. (per començar és millor que busquis algun tema no 
molt fort) 

8. Un cop hagis decidit l’emoció que vols treballar, observa quin és l’element clau que 
la provoca. Una frase, un gest, un pensament, una imatge, un record... 

9. Reconeix la presència d’una emoció forta i admet, reconeix, accepta el que hi ha. 
10. Investiga el cos. Repassa’l dels peus al cap, busca punts de tensió o malestar, així 

prendràs consciència de les sensacions físiques que produeix el pensament i 
l’emoció. 

11. Porta l’atenció a la part del cos on l’emoció és més intensa. Centra’t en aquest punt 
inspirant i espirant. Explora amb curiositat com arriben i se’n van. Obre’t a tot el 
que es produeixi. Observa  la teva relació amb aquestes sensacions: te’n vols 
desprendre o les pots acceptar i estar-hi atent? Potser et pots repetir “No passa 
res, es bo que m’obri al que hi ha”.  

12. Un cop obert, investiga els pensaments. Com són els pensaments associats a 
aquestes sensacions, què et diuen, com s’estructuren. 

13. No t’identifiquis. Observa el que hi ha. Dóna-li espai. Adona-te’n de les coses com 
són, quins impulsos et dominen quines pors alimenten. 

14. Procura trobar aquella part de tu que té amor, seguretat i pau, o algú extern a tu 
que et pugui donar aquests elements. Imagina o recorda un lloc que et dona 
aquest tres elements i, mentre et portes la ma al cor, fes com si hi fossis, mentre 



 
 

repeteixes “que jo tingui pau, que jo tingui amor, que jo tingui seguretat”. Queda’t 
uns instants repetint aquesta frase interiorment. 

15. Mica en mica, allunya’t de la situació. Deixa-la anar (a través de la respiració o un 
gest interior de deixar-la anar o fer-la fora). Ara et sentiràs més serè i alleujat 

16. Torna a portar l’atenció a la respiració i nota el seu moviment rítmic i calmant. 
17. Deixa’t portar per aquest ritme fins que hagis acabat la meditació. 
 

 
 

Meditació per entrar en la tristesa. 

 

1. Busca un lloc tranquil on no et puguin molestar. 
2. Posa’t assegut amb l’esquena recta però sense tensió i tocant el respatller de la 

cadira, o estirat sobre una superfície còmode però dura (també et pots asseure al 
terra si et resulta còmode) 

3. Tanca els ulls i comença a respirar de forma conscient. Fes dues inspiracions 
profundes i deixa que la respiració es reguli per ella mateixa. 

4. Porta la teva atenció a l’entrada i sortida de l’aire. Pots fixar-te com l’aire entra, 
fresc, al nas, i com surt càlid també pel nas o en el moviment de pujada i baixada 
de la panxa. 

5. Tot seguit repassa el cos a la cerca de sensacions vinculades amb la tristesa. Si no 
en trobes cap, busca una experiència recent que t’hagi posat trist. Porta a la teva 
ment les sensacions vinculades a aquesta emoció. 

6. Ara mira de fer-les créixer. Pots observar aquestes emocions i així fer-les créixer o 
generar pensaments que les facin més intenses. 

7. Insisteix encara més en desenvolupar-les. Mira de fer la tristesa tan forta com sigui 
possible. Si et venen llàgrimes als ulls no passa res, deixa-les anar. És només una 
sensació que no durarà sempre. 

8. Un cop tinguis clar que la tristesa a assolit la màxima intensitat, mantén-te amb 
ella. Tanta estona com puguis.  

9. Nota quan apareix l’impuls d’apartar-te d’ella i com hi respons. 
10. Procura trobar aquella part de tu que té amor, seguretat i pau, o algú extern a tu 

que et pugui donar aquests elements. Imagina o recorda un lloc que et dona 
aquest tres elements i, mentre et portes la ma al cor, fes com si hi fossis, mentre 
repeteixes “que jo tingui pau, que jo tingui amor, que jo tingui seguretat”. Queda’t 
uns instants repetint aquesta frase interiorment. 

11. Mica en mica, allunya’t de la situació. Deixa-la anar (a través de la respiració o un 
gest interior de deixar-la anar o fer-la fora). Ara et sentiràs més serè i alleujat 

12. Torna a portar l’atenció a la respiració i nota el seu moviment rítmic i calmant. 
13. Deixa’t portar per aquest ritme fins que hagis acabat la meditació. 
 
 

 
  



 
 

Indagar la por i l’ansietat. 

 

1. Busca un lloc tranquil on no et puguin molestar. 
2. Posa’t assegut amb l’esquena recta però sense tensió i tocant el respatller de la 

cadira, o estirat sobre una superfície còmode però dura (també et pots asseure al 
terra si et resulta còmode) 

3. Tanca els ulls i comença a respirar de forma conscient. Fes dues inspiracions 
profundes i deixa que la respiració es reguli per ella mateixa. 

4. Porta la teva atenció a l’entrada i sortida de l’aire. Pots fixar-te com l’aire entra, 
fresc, al nas, i com surt càlid també pel nas o en el moviment de pujada i baixada 
de la panxa. 

5. Tot seguit repassa una a una totes les parts del teu cos. Mentre l’observes, 
reconeix qualsevol sensació que es presenti. Observa també els pensaments i les 
emocions que puguin sorgir. Fes això sense analitzar, sense jutjar i sense quedar-
t’hi enganxat.  

6. Mira d’anar més a fons i tracta d’observar qualsevol emoció, pensament o sensació 
física que estigui més enllà de la percepció conscient. Observa de forma oberta i 
mira de captar qualsevol cosa que pugui sorgir. 

7. Porta amablement la teva atenció a l’ansietat i la por. Dóna’t permís per deixar 
aparèixer qualsevol emoció, sentiment o sensació relacionat amb la por i l’ansietat. 
Comença buscant en el teu cos sensacions vinculades amb la por o l’ansietat. Si no 
en trobes cap, busca una experiència recent que t’hagi generat por o ansietat. 
Porta a la teva ment les sensacions vinculades a aquesta emoció. Deixa’ls ser, sense 
voler entendre-les ni analitzar-les. 

8. És possible que descobreixis que aquests sentiments estan composats per una 
multitud de pensaments, emocions o records provocats per experiències anteriors. 
Quan reconeixem el que fins ara no havíem reconegut, s’obren nous espais de 
comprensió i coneixement.  

9. És possible que te n’adonis que la resistència a reconèixer les emocions pot 
provocar més por i que aprendre a estar amb elles pot disminuir el seu poder sobre 
nosaltres. 

10. Només acompanya qualsevol cosa que aparegui en el teu cos i/o en la teva ment, 
reconeixent-la i acceptant-la. 

11. Centra’t una mica més en la teva ment i observa els pensaments que apareixen 
sense jutjar-los. Observa si mentre apareixen i desapareixen es configura alguna 
pauta concreta. Observa el seu canvi. 

12. I sigues conscient com el simple fet de donar un espai als pensaments de por o 
ansietat, especialment en els moments que aquesta és més punyent, afavoreix la 
seva desaparició. 

13. Procura trobar aquella part de tu que té amor, seguretat i pau, o algú extern a tu 
que et pugui donar aquests elements. Imagina o recorda un lloc que et dona 
aquest tres elements i, mentre et portes la ma al cor, fes com si hi fossis, mentre 
repeteixes “que jo tingui pau, que jo tingui amor, que jo tingui seguretat”. Queda’t 
uns instants repetint aquesta frase interiorment. 

14. Mica en mica, allunya’t de la situació. Deixa-la anar (a través de la respiració o un 
gest interior de deixar-la anar o fer-la fora). Ara et sentiràs més serè i alleujat 



 
 

15. Torna a portar l’atenció a la respiració i nota el seu moviment rítmic i calmant. 
16. Deixa’t portar per aquest ritme fins que hagis acabat la meditació. 
 

 
 

Estova, calma, permet 

 
1. Inspira i espira a fons i deixa que la respiració es calmi per ella mateixa. Observa el 
teu cos i busca el lloc on sents molèsties. 
2. Estova la zona del cos que et genera molèsties. Deixa que els músculs es relaxin, 
com si estiguessin dins d’aigua calenta. Pots dir-te “estova’t, estova’t, estova’t”. 
L’objectiu no és que el dolor se’n vagi, només que puguis estar amb eles molèsties de 
forma amable i tranquil·la. 
3. Ara calma’t. Posa la ma al cor i sent com batega. Nota també com respira. 
Tranquil·litza’t com tranquil·litzaries algú a qui estimes: “fa mal, però no durarà molt”, 
“respira...”, o repeteix “calma, calma, calma” 
4. Permet la presència del malestar. Oblida el desig de que desaparegui. Deixa que vagi 
i vingui com vulgui. Repeteix-te “permetre, permetre, permetre”. 
 

 
  



 
 

Pausa de l’Autocompassió  

 
1. Posa la ma damunt del teu cor. 
2. Fes una inspiració profunda i tranquil·litzadora. 
3. Repeteix les següents frases: 
 - Aquest és un moment de patiment. 

- El patiment és una part de la vida. 
- Que jo sigui amable amb mi mateix. 
 

 
 

Meditació de l’amor (o de l’autocompassió) 

 
1. Busca un lloc tranquil on no et puguin molestar. 
2. Posa’t assegut amb l’esquena recta però sense tensió i tocant el respatller de la 

cadira, o estirat sobre una superfície còmode però dura (també et pots asseure al 
terra si et resulta còmode) 

3. Tanca els ulls i comença a respirar de forma conscient. Fes dues inspiracions 
profundes i deixa que la respiració es reguli per ella mateixa. 

4. Porta la teva atenció a l’entrada i sortida de l’aire. Pots fixar-te com l’aire entra, 
fresc, al nas, i com surt càlid també pel nas o en el moviment de pujada i baixada 
de la panxa. 

5. Tot seguit repassa una a una totes les parts del teu cos. Observa si esta tranquil o 
hi ha alguna part que pugui estar malament. Fes-ho amb amor i compassió i nota si 
necessites fer res de diferent per tenir-me millor cura. Repassa els peus, les cames, 
les cuixes, els glutis, la columna, les mans i els braços, les espatlles, el coll, el cap, la 
cara, els ulls, el nas, la boca, la llengua, el bronquis i els pulmons, el cor, l’esòfag, 
l’estómac, els budell prim, el budell gruixut, el recte, l’anus, els ronyons, els 
urèters, la bufeta, l’uretra, el pàncrees, la melsa, el fetge, el òrgans sexuals externs 
i els interns i el cervell.  

6. Observa els sentiments. Els agradables, els desagradables i els neutres. 
Observarem què ens diuen i acceptarem sense jutjar i amb acceptació el què ens 
diguin. 

7. Observarem també les percepcions de tot el que ens arriba. La temperatura, les 
olors, els sons, el contacte del nostre cos amb la cadira, la llum a través de les 
parpelles... Les observarem sense respondre, oberts al que hi ha i si res ens 
impulses a respondre, abans de fer-ho ens direm, n’estàs segur/a? 

8. Tot seguit passarem als nostres pensaments, els que ens alimenten i els que ens 
esgoten. Els mirarem sense fer res, acceptant-los tal com són. 

9. Finalment observarem la nostra consciència. Buscarem en ella les llavors de l’amor, 
la compassió, l’alegria i l’equanimitat i després les de la ira, la por i l’ansietat. I 
observarem quines són les que reguem més i quines menys. 

10. Tot seguit ves a aquella part de tu que té amor, seguretat i pau, o busca a algú 
extern a tu que et pugui donar aquests elements.  



 
 

11. Quan hagis trobat aquesta part de tu, imagina o recorda un lloc que et dona aquest 
tres elements i, mentre et portes la ma al cor, fes com si hi fossis, mentre 
repeteixes les següents frases2: 

- “que jo sigui pacífic i feliç, amb el cos i l’esperit serens”. 
- “que jo estigui lliure de qualsevol dany”. 
- “que jo estigui lliure d’afliccions, por i ansietat”.  

12. Repeteix aquestes frases, i mentre ho fas, nota com les sensacions de pau, amor, 
alegria, compassió i equanimitat et van omplint. 

13. Torna a portar l’atenció a la respiració i nota el seu moviment rítmic i calmant. 
14. Deixa’t portar per aquest ritme fins que hagis acabat la meditació. 
 

 
 

                                                 
2
 Aquestes frases, un cop hagis desenvolupat la capacitat d’estimar-te i tenir curs de tu mateix/a, les 

pots aplicar a altres persones. Primer comença per algú a qui apreciïs, continua per algú que et resulti 
indiferent i finalment fes-ho amb algú que només de pensar en ella et faci patir. Per fer-ho només et cal 
canviar el pronom “jo” per “ell/a” 
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