
1. El Mindfulness: història i evidències científiques

2. La percepció de la realitat i com la modulem

3. Les emocions i la seva regulació conscient: La ment en mode
acció (estar) i la ment en mode contemplatiu (ser)

4. Què és l’estrès i com ens afecta: Tècniques d’exploració:
consciència en el cos i en les sensacions

5. Actituds a practicar : intenció, experiència i amabilitat

El mindfulness és una tècnica alidada en situacions com l'estrès, ja que
promou l'acceptació i la serenitat davant del que està en continu
canvi, com el dolor, allò agradable i el desagradable, la sort i la
desgràcia.
Amb la pràctica de l'atenció plena s'exerciten tots els sentits o
entrades d'informació. És un treball de "fora cap a dins", inductiu i
empíric. Es tracta de captar tot el que puguem a través de tots els
canals de percepció sense afegir res previ o preconcebut. D'aquesta
manera s'enforteixen els canals d'entrada, que amb el temps perden
funcionalitat a causa del protagonisme que han adquirit els processos
mentals deductius.

*Conèixer els principis i història del Mindfulness

*Conèixer les evidències científiques que avalen alguns
programes

*Practicar eines del Mindfulness per endur-nos-ho al dia
a dia : tècnica de respiració i d’exploració corporal

*Comprendre la ment en mode acció versus la ment en
mode contemplatiu

Es tracta d'aconseguir un estat d'activitat i esforç però en
equilibri, deixant córrer simplement els pensaments i emocions,
sense jutjar o modificar-les, només observant-les.
Les eines es treballaran dos sessions de 5 hores. Total del
programa 10 hores.
L’espai serà prou ampli per poder realitzar la pràctica a terra i
caminant. Els participants hauran de portar esterilla pel terra
i/o manta per tapar-se si són fredolics.

Introducció al mindfulness
per ajudar en la reducció de

l’estrès
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