
1. El Mindfulness història i evidències científiques (curta explicació)
2. Pendre consciècia de com percebem la realitat a travès del
mindfulness
3. Les emocions i la seva utilitat a travès del treball amb elles
4. L’estrès i com ens afecta. Actituds a practicar : intenció,
experiència i amabilitat
5. La nostra reacció a l’estrès i les tècniques que ens ajuden a regular-
ho
6. La comunicació no violenta des del mindfulness per ajudar en les
nostres relacions i dia a dia
7. La nostra gestió del temps amb consciència
8. Eines i tips per endur-nos en el nostre dia a dia, amb els
clients/ciutadans i amb els companys. Tècniques d’exploració: body
scan, consciència en el cos i en les sensacions. La ment en mode
acció (estar) i la ment en mode contemplatiu (ser)

El terme mindfulness significa "atenció plena". És una forma de
meditació, però és una cosa molt sensorial, no intel·lectual o
espiritual. La idea és estar en contacte amb la realitat present i
canviant. Tota la informació flueix, ve i se'n va de la ment com si
fos la primera vegada. No es queda atrapada.
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.

*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.
*Comprendre la ment en mode acció versus la ment en
mode contemplatiu
*Revisar la nostra manera de comunicar-nos i de gestionar
el temps des d’una ment conscient.
*Entendre com les emocions i la seva regulació ens ajuda a
revisar la interpretació de la realitat.

Les eines es treballaran en 5 jornades de 4 hores. Total de 20
hores.
El nombre màxim de persones per aquesta activitat serà el que
marqui l’espai. 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.

Redueix l’estrès mitjançant
la consciència plena:
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