
CURS DE
MINDFULNESS

 PROGRAMA 8 SETMANES
PER APRENDRE A VIURE

AMB ATENCIÓ PLENA

Més informació i inscripcions:
AQUÍ

Lloc:
C/ Miramarges 7, 3r 4a - Vic

Formadora:
Raquel Ariza - Psicòloga i psicoterapeuta

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFKoS6AIVjkDzYnDznjxbNf_U8nByU-79kXcxI9Y8ygIC5tA/viewform?usp=sf_link


De l'unió de savieses entre Occident i Orient ha sorgit 
el mindfulness  o atenció plena. 
Els estudis demostren que estar plenament present 
amb la pràctica del mindfulness és fonamental per 
afrontar amb enteresa els resptes que ens planteja la vida.

No són pocs els moments que et pots sentir desbordat,
preocupada per alguna cosa que ha passat o alguna cosa que
pot venir. Sentint que les circumstàncies et superen i no pots

amb tot,  desitjant trobar la tecla d'estar en pau... Molts i moltes
vivim en unes condicions físiques o mentals que limiten les

nostres opcions de tenir una vida plena i creativa. 

La bona notícia? 
Viure de manera conscient és una habilitat que es pot 

cultivar mitjançant exercicis mentals. 
Aquesta és la raó de ser  i l'objectiu d'aquest curs:

Aprendre a observar la teva pròpia ment, el teu cos i el
esdevenir de la teva vida i el que vagi sorgint en ella.



Mindfulness NO és simplement tenir bona intenció: 
"a partir d'ara estaré més present en la meva vida i tot anirà

millor". 

Per obtenir els beneficis del mindfulness REQUEREIX un
autèntic compromís per part teva, demana  PRÀCTICA. 

El cultiu d'aquesta pràctica ha demostrat, científica i
terapèuticament, que té una poderosa influència positiva en la

salut, el benestar i la felicitat. 
 

Cal cuidar amb amabilitat i compassió el procés
d'aprenentatge per conservar la part lúdica i creativa 

que ens ajudaran a portar amb més lleugeresa 
la constància i la disciplina que demana la pràctica.  



Un programa de 8 setmanes, 100%
experiencial, per aprendre i gaudir dels

beneficis del mindfulness. 
 

L'atenció plena és preverbal per això
necessitem experimentar-la per

aprendre-la. 
 

Els estudis han demostrat que
 8 setmanes de pràctica és 

suficient per començar a sentir els
beneficis del mindfulness.

 
És un recurs integral: es treballa amb el

cos i la ment com un tot. A més de
meditacions, visualitzacions i exercicis

diversos, comptaràs amb materials que
t'ajudaran a assimilar els conceptes i

aprenentatges.

Grups reduïts:  espai segur i de confiança.
El grup implica comunicació i facilita la

introspecció. 



Aquest curs es basa en l'evidència obtinguda de
programes com:

Reducció de l'estrés basada en mindfulness (REBM)
Teràpia cognitiva basada en el mindfulness (TCBM)



Objectius del curs:

- Afrontar amb més eficàcia els reptes i
dificultats
- Influir en els patrons cerebrals
relacionats amb l'angoixa, l'estrès, la
depressió, l'esgotament i l'irritabilitat
- Veure el món amb més claredat i
emprendre accions més sabies i
raonables
- Cultivar valors positius per la vida
- Desenvolupar emocions positives:
amor incondicional, serenitat, interés,
alegria, agraïment, bondat,
compassió...
- (Re)connectar amb els recursos
interns: creativitat, saviesa i intuïció



Beneficis demostrats de la pràctica de
Mindfulness (J. Kabat-Zinn):

 
- Millora la memòria
- Augmenta la creativitat
- Agilitza els temps de reacció
- Cultiva relacions de millor qualitat i més
satisfactòries
- Redueix els indicatius claus d'estrés crònic i
l'impacte dels processos de malaltia
- Reforça el sistema immunològic



qualsevol persona que
tingui una ment i per
tant sigui subseptible

de generar més
patiment davant les

situacions d'adversitat. 

Aquest curs va
dirigit a...



El mecanisme de l'estrés i el funcionament 

Meditacions i visualitzacions guiades.
Experimentar directament les sensacions del cos 

(Re)tornar els sentits a una alimentació més conscient.
Prendre consciència de les teves reaccions i permetre't
observar els teus límits (físics i mentals).
Experimentar les emocions i sentiments en la seva vibració
corporal.
Observar els pensaments com a fets mentals i no com a
realitats donades.
Explorar les dificultats del dia a dia sense evitar-les i inician
noves formes d'afrontament més eficaces.
Cultivar valors i actituds de cura i autocura. 
Trencar amb hàbits que t'atrapen en patrons de
pensament negatius. 
Sanejar el funcionament de la memòria per no caure en la
trampa mental d'allò irreversible (memòria sobregeneral vs
memòria de fets concrets). 
Desenvolupar empatia autèntica estimulant la teva ínsula
(zona del cervell). 

En aquest curs aprenderàs:
 

del pilot automàtic.

enlloc de pensar-les. 



Curs impartit per: 

Raquel Ariza. 
Psicòloga des de 2009
Psicoterapeuta integradora
humanista, docent i facilitadora de
grups. 

Interessada en el mindfulness i els seus
beneficis terapèutics fa més de 10 anys 

Diferents dates i horaris:  
Dimarts 19.30-21h
Dimecres 19.30-21h
Dijous 9.30-11h

Inici: última setmana de setembre i primera
d'octubre
Modalitat: presencial o online



Gràices per cuidar-te.
Cuidar de nosaltres mateixos/es no és un

caprici o un luxe, és una pràctica essencial
que ens beneficia personalment, a les

meves relacions, la societat i el planeta.


