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1.  OBJECTIUS: 

� Entendre la salut com un estat d’equilibri dinàmic en el que participen 

components físics, psicoemocionals i socials. 

� Repassar el concepte d’emoció.  

� Comprendre la relació entre emocions i salut/malaltia. 

� Conèixer els efectes que les diferents emocions tenen sobre la salut de les 

persones. 

� Reflexionar amb els participants sobre la influència que pot tenir sobre la 

salut fer una gestió adequada i responsable de les emocions. 

 

2.  EXERCICI DE CENTRAMENT:   

 

- Com us sentiu ara mateix? Apropar l’emoció sentida a una de les 

bàsiques: Alegria, Tristesa, Por, Ràbia, Fàstic, Sorpresa. Escriure l’emoció 

que ara mateix predomina en vosaltres.  

 

- Centrem-nos: Us proposo fer l’exercici des de la sinceritat i sense judici. 

- Ulls tancats, peus a terra i esquena recta ben recolzada a la cadira.  

- Observeu la respiració primer sense voler canviar-la: Es correspon aquesta 

manera de respirar amb l’emoció que heu anotat? Agafeu la informació i, a 

continuació, feu tres respiracions lentes, profundes i conscients.  

- Porteu l’atenció al cos i observeu com el sentiu globalment i si teniu alguna 

part particularment adolorida o incòmoda. Sense judici. Poseu-vos el més 

còmodes possible. 

- Observeu ara els diferents grups musculars sense intenció de modificar-

los. Correspon aquest nivell de contractura o relaxació muscular amb 

l’emoció que heu escrit? Quan ja tingueu la resposta, poseu l’atenció a 

relaxar la musculatura des peus, la de les cames, les natges i la zona 
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lumbar, la panxa, la zona dorsal i el pit, les cervicals, els trapezis, els 

braços, la cara...  

- Porteu ara l’atenció a la ment, observeu com està la vostra activitat mental 

Observeu-vos sense jutjar-vos... Poseu ara la intenció de disminuir aquesta 

activitat i d’encalmar la ment. 

- Observeu a continuació els vostres sentiments (si us sentiu excitats o més 

aviat en calma...) i poseu la intenció d’asserenar-los.  

- Integreu ara totes les sensacions: el cos relaxat, la ment encalmada i el 

sentir asserenat, tot acceptant la sensació final.  

- Feu novament tres respiracions lentes, profundes i conscients.  

- Obrir els ulls i tornar a la consciència habitual posant la intenció de passar 

la resta de la sessió ben centrats. 

 

- Com us sentiu ara mateix? Igual que en començar l’exercici? I com 

sentiu el cos? Quants de vosaltres, en observar el cos, heu trobat 

coherència entre allò que heu escrit que sentíeu al principi i el que el 

cos us mostrava? Hi ha relació entre cos i emoció? Si canvia el cos 

canvia l’emoció? I si canvia l’emoció canvia el cos?  

 

- Per a veure la relació que hi ha entre salut i emocions, primer cal 

saber què és la salut i què és l’emoció.  

 

3. QUÈ ÉS LA SALUT? PLUJA D’IDEES. 

 

Definició de salut (OMS, Carta Magna o Carta Constitucional de 1946): “Estat de 

complet benestar físic, psíquic i social” i no pas solament l’absència de 

malaltia. Això implica que la salut és un estat que comporta integritat i total 

funcionalisme o eficiència de la ment i del cos i una bona adaptació social. 

Aquest estat no és estàtic sinó dinàmic i es basa en tres aspectes fonamentals:  

� A nivell físic és fonamental el concepte d’homeòstasi: és el conjunt de 

mecanismes que mantenen certs paràmetres de l’organisme en unes 

xifres gairebé constants o adaptades a les necessitats d’un moment 

donat. Seria el cas de la tensió arterial, la freqüència cardíaca (no és 

igual en repòs que si fem esport, per exemple...), els nivells de 

colesterol, de glucosa (mecanisme de la gana...), d’hormones u altres 

substàncies en la sang, el pH corporal... El cos està en constant  activitat 

i moviment dirigit a mantenir aquests paràmetres en nivells de 

normalitat i adaptació. Quan aquests mecanismes homeostàtics fallen o 
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es veuen sobrepassats per les circumstàncies, és quan apareix al 

malaltia física. 

� A nivell emocional són molt importants dos conceptes, extrets de la 

terminologia metal·lúrgica, que afecten a la resposta que donem a 

l’adversitat: 

• La resiliència: que expressa la resistència que ofereix un metall 

per a ser deformat. 

• La elasticitat: que és la capacitat d’un metall per tornar a la seva 

forma original quan la força que l’ha deformat desapareix. 

D’altra banda cal prestar molta atenció a la presència constant 

d’emocions agradables que sovint ens passen per alt perquè ens 

fixem més en les desagradables. 

� A nivell social els humans som éssers socials i tenir una xarxa social de 

referència en la que ens sentim plenament adaptats és imprescindible 

per a desenvolupar-nos de manera completa. Tampoc aquest nivell és 

estàtic ja que els referents són canviants al llarg del temps i en els 

diferents àmbits de la vida (família, entorn laboral, aficions, interessos...) 

 

De tot això es pot concloure que, per estar i mantenir-nos saludables, ens cal 

posar atenció a cada un d’aquests nivells i influir-los en la mesura de les nostres 

possibilitats. 

� A nivell físic:  

• Menjar adequadament.  

• Fer exercici físic. 

• Descansar el que necessitem. 

• Hidratar el cos convenientment. 

• Consultar un professional si apareix alguna molèstia. 

• Si ens cal prendre una medicació, fer-ho ordenadament. 

� A nivell emocional:  

• Ser conscients de com reaccionen davant de les situacions difícils 

del dia a dia i millorar la nostra elasticitat i la nostra resiliència 

davant dels contratemps. Es pot aprendre i modificar la gestió 

emocional de l’adversitat d’una manera menys lesiva i més eficaç. 

• Posar atenció a allò que sí que ens va bé i a les emocions positives 

que això ens produeix. 

� A nivell social. 
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• Cuidar les relacions en tots els àmbits de la vida: familiar, laboral, 

lúdic... i ser conscients de que les nostres relacions seran variables 

al llarg del temps en funció de la situació i dels nostres interessos. 

  

4. QUÈ ÉS UNA EMOCIÓ? PLUJA D’IDEES. 

 

En aquest moment, no hi ha encara una única definició consensuada d’emoció. 

 

El Dr. Bisquerra defineix  EMOCIÓ (ex-movere, traure cap a fora) com un “estat 

complex de l’organisme caracteritzat per una excitació o pertorbació que predisposa 

a una resposta organitzada” (Bisquerra, 2000: 61).  

 

Les emocions es generen sempre com a resposta a un esdeveniment que pot ser 

extern o intern; actual, passat o futur; real o imaginari. La percepció de 

l’esdeveniment o estímul pot ser conscient o inconscient. A partir d’aquesta 

percepció és desencadena un complex mecanisme valoratiu que activarà la 

resposta emocional.  

 

La seqüència seria: Esdeveniment� Valoració (conscient o inconscient: s’avalua 

un esdeveniment com rellevant respecte a un objectiu personal que és valorat com 

important)� Canvis fisiològics (reaccions involuntàries: canvis en la freqüència 

cardíaca o respiratòria, en la tensió arterial, en la sudoració... o bé reaccions 

voluntàries: expressions facials i verbals, conductes...)� Predisposició a l’acció: 

més o menys urgentment o en un sentit o un altre segons la situació...  

 

Per poder generar una resposta adaptativa a l’esdeveniment que ha originat 

l’emoció es produiran de manera rapidíssima, a nivell del Sistema Nerviós 

Central, canvis en la concentració de determinats Neurotransmissors 

(substàncies químiques de diferent natura que són alliberades per les neurones a 

l’espai sinàptic i que funcionen com a transmissors d’informació o missatgers entre 

les neurones). S’han identificat uns 50 neurotransmissors diferents, alguns d’ells 

són hormones que participen en altres processos en l’organisme. A nivell cerebral 

els neurotransmissors participen en la gènesi de les sensacions que motivaran les 

conductes adaptatives (gana, set, son, plaer, desig sexual, por, ràbia, tristesa...), 

en la regulació de constants metabòliques (tensió arterial, temperatura corporal, 

pH, ritme cardíac i respiratori...), en els processos cognitius i de memòria, en la 

creativitat... 
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Els canvis en les concentracions de diferents neurotransmissors condicionaran, en 

un sentit o en un altre, la funció de: 

 

� Sistema Nerviós Autònom:  

- Simpàtic: Prepara l’organisme per a l’activitat, augmentant el reg 

sanguini  dels òrgans vitals i disminuint-lo dels que no ho son. 

Contrau la musculatura, augmenta els ritmes cardíac i respiratori, 

augmenta la tensió arterial, augmenten els nivells de cortisol, 

adrenalina i noradrenalina en sang. Prepara l’organisme per a les 

respostes de lluita o fugida. 

- Parasimpàtic: Recupera l’organisme desprès de l’activació. Té els 

efectes contraris al Simpàtic. Relaxa i reequilibra.  

� Sistema  Nerviós Perifèric: 

- Motor:  Es contrau la musculatura preparant-se per donar una 

resposta.  

- Sensitiu: Es selecciona l’atenció a determinades percepcions i 

disminueix el dentell del dolor.  

� Sistema neuroendocrí: A nivell del complex eix Hipotàlem�Hipòfisis 

(Hormona del creixement, LH, FSH, Prolactina, TSH, ACTH, Oxitocina...) 

� Glàndules Endocrines (Tiroides, testicles, ovaris, glàndules 

suprarenals.....) Augmentant o disminuint les concentracions d’unes o 

altres es generen efectes a nivell sistèmic. 

� Sistema immunitari: la funció del qual es reforçarà o s’inhibirà segons 

les emocions siguin positives o negatives. 

 

Queda clar, doncs, que entre les emocions i les reaccions corporals existeix 

una vinculació íntima i dinàmica, d’equilibri i adaptació permanents. 

 

 

En quines circumstàncies creieu que apareixen les emocions? 

Sentim contínuament. Les emocions són innates i universals. De fet, les 

emocions són la senyal inequívoca de que seguim vius i en contacte amb tot 

allò que ens envolta. 

I cada emoció desencadena tota la seqüència que acaben de veure. I una 

vegada resolta la situació, per tal de seguir estant sans, cal recuperar 

l’homeòstasi física (tornar tots els paràmetres bioquímics i les constants 

vitals al seu rang de normalitat...), hem de recuperar-nos 
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emocionalment (recordeu els conceptes de resiliència, flexibilitat i 

emocions positives...) i hem de seguir adaptats socialment a l’entorn...  

 

Imagineu per un moment l’activitat que contínuament hi ha en un organisme 

viu per mantenir-se saludable. Perquè els organismes tendeixen a la salut i 

al benestar de manera natural...  

 

� Classificació de les emocions:  

Una classificació possible de les emocions seria: 

- Positives: si ens aproximem als nostres objectius. Són l’alegria, 

l’humor, l’amor, la felicitat, la tranquil·litat, la gratitud, la 

tendresa,.... 

- Negatives: si ens en allunyen. Són la ràbia (ira), la por (angoixa), la 

tristesa,  la vergonya, el rebuig, la culpa... 

- Ambigües: són la sorpresa, l’esperança, la llàstima... 

- Estètiques. 

 

 

 

5. RELACIÓ ENTRE EMOCIONS I MALALTIA: 

Totes les emocions son naturals i necessàries per mantenir-nos vius,  saludables i 

connectats amb el nostre entorn.  

Només poden desequilibrar la salut algunes emocions (especialment les negatives, 

però no únicament...) en algunes circumstàncies:  

• Si son molt, molt intenses. 

• Si es repeteixen amb molta freqüència. 

• Si es mantenen molt en el temps. 

• Si es mantenen inhibides activament molt temps. 

 

En tots els casos, els nivells de neurotransmissors i d’hormones corresponents 

a la resposta de l’organisme es mantindran massa temps circulant en sang o bé 

a nivell del SNC i això pot afavorir (com un factor de risc més) l’aparició d’un 

trastorn de salut o bé influir negativament en l’evolució i el pronòstic d’una malaltia 

ja diagnosticada. 

 

Hem parlat fins ara de la incidència que tenen les emocions en la salut però aquest 

aspecte és bidireccional i cal considerar també com influeix la malaltia, una 

vegada diagnosticada, en les emocions. Així, per exemple, la depressió i la sensació 
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d’indefensió amb acceptació passiva de la malaltia empitjora el pronòstic i 

augmenta el risc de morbiditat i mortalitat en moltes malalties.   

 

Això no vol dir que viure enfadat, per exemple, ens hagi de generar forçosament un 

problema cardíac... En medicina les coses no son mai tant senzilles. Les causes de 

la majoria de malalties són multifactorials i tot el que podem dir és que ara 

mateix hi ha prou evidències científiques com per a assegurar que una mala gestió 

de les emocions negatives constitueix un factor de risc més per a emmalaltir, i que 

sembla ser que fomentar les emocions positives seria un factor de protecció davant 

de la malaltia.  

 

De tota manera, això ja ho deia el metge grec, considerat com el pare de la 

medicina, Hipòcrates (460-370 a.C.)  

 

6. OBSERVEM LES EMOCIONS EN NOSALTRES.  

Primer treballarem sobre les emocions negatives.  

 

Es repartiran els participants en tres grups.  

Cada grup treballarà sobre una emoció negativa (tristesa, ràbia, por). Es farà 

l’exercici individualment i desprès es posarà en comú. Per fer els grups es deixaran 

a l’entrada de la sala uns quants globus de colors i, a mesura que els participants 

entrin se’ls convidarà a agafar-ne un. Els que hagin agafat un globus vermell 

treballaran sobre la ràbia, els que l’hagin escollit blau, sobre la tristesa i els que 

l’hagin triat negre treballaran sobre la por.  

 

Per començar farem una breu definició de cada emoció a treballar i de les 

circumstàncies en que apareix: Fer-ho en dinàmica de pluja d’idees: 

� RÀBIA: Emoció que apareix quan els esdeveniments no son coherents 

amb els nostres objectius o expectatives, especialment si ens sentim 

ferits, enganyats o traïts...  

� TRISTESA:  És la reacció emocional natural davant de la pèrdua o el 

fracàs, actual o possible, d’alguna meta que per a nosaltres és valuosa, 

ja sigui un objecte o una persona. També pot sentir-se quan una persona 

propera pateix una pèrdua.  

� POR: És la més primitiva reacció a la amenaça de dany o mort. És com 

un sensor que avisa del risc vital. 

 

El treball consisteix en plantejar-se les 3 qüestions següents:  
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- Recorda una situació en la que hagis sentit l’emoció proposada i 

intenta visualitzar-la amb el màxim de detalls. Centra’t en les 

sensacions més que en l’explicació amb paraules d’allò que va passar. 

Es tracta d’evocar l’emoció més que de descriure la situació. 

- Quines reaccions corporals van acompanyar l’emoció? Observeu la 

postura cap a la que tendeix el cos quan us submergiu en l’emoció que 

treballeu. Porteu també atenció a la respiració, a l’expressió facial, als 

gestos, el to de la veu....  

- Quin comportament vas tenir en aquella ocasió? Què hauries fet si 

t’haguessis deixat portar per l’emoció que senties en aquell moment? 

Què convida a fer l’emoció que esteu treballant? Si féssiu el que us 

demana l’emoció que esteu sentint, com s’afectaria el vostre cos? 

 

 

No es pretén que es faci un exercici de redacció. Potser encara els serà més útil 

anar escrivint paraules soltes que els orientin. 

  

Es deixen uns minuts per a fer l’exercici individualment intentant tenir clares les 

sensacions, les reaccions corporals (atenció especial a la respiració, al gest, 

l’expressió facial, les postures, el to de veu...), i les conductes concretes que 

deriven de cada una de les emocions treballades i el seu possible cost físic.. 

 

Finalment es comparteixen les conclusions amb el grup classe. Cal animar a 

participar a qualsevol persona que se li acudeixi alguna aportació rellevant.  

Cal convidar-los a estar atents a les aportacions dels companys que han treballat 

emocions diferents per fer-se idea de com afecten aquestes al cos. 

 

 

� EMOCIONS NEGATIVES: 

 

� RÀBIA:  Emoció que apareix quan els esdeveniments no son coherents 

amb els nostres objectius o expectatives, especialment si ens sentim 

ferits, enganyats o traïts...  

 

• Neurofisiologia i respiració: 

- Augment de la Freqüència Cardíaca. 

- Augment de la Tensió Arterial. 
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- Augment de la freqüència respiratòria: La respiració és  

ràpida. 

- Augment de la tensió muscular (preparats per lluitar) 

Tot és expressió de l’activació del sistema nerviós simpàtic. Hi 

hauran nivells elevats de cortisol i de catecolamines en sang.  

 

• Expressió facial, actitud corporal, veu: 

- Direccionalitat cap a davant, focalitzada. 

- Mirada fixa cap a la causa de l’ofensa, boca tancada i dents 

fortament serrades, ulls i celles lleugerament inclinats per 

expressar enfado. 

- Mans tancades. 

- Musculatura corporal tensa. 

- Cara vermella. Sudoració calenta. 

- To de veu fort. 

 

• Predisposició a l’acció i regulació (pensaments reguladors): 

- Predisposa a reaccions enèrgiques (agressió física o 

verbal).  Desig de defensar-se (invasió espai, injustícia...), 

desig de venjança (orgull ferit, engany, traïció...), sensació 

de repte (examen, competició...) 

- Centra l’atenció en tots els detalls coherents amb la 

justificació de l’enfado.  

- Serveix per a la protecció i defensa de la integritat pròpia, 

de la descendència, dels bens i de les possessions. 

- Ens impulsa a moure’ns, a buscar estratègies noves i a 

portar-les a la pràctica. Ajuda a superar obstacles. 

- Prepara l’organisme per iniciar i mantenir intensos nivells 

d’activació focalitzada i dirigida a un objectiu: És útil per 

preparar una competició, un examen... 

 

• Tendències patològiques. 

- Malalties cardiovasculars. 

- Facilitació de conductes no saludables: consum de tabac, 

alcohol o altres drogues, poca activitat física, mals hàbits 

alimentaris. 

- Depressió del sistema immunitari: més facilitats per fer 

infeccions i evolució més tòrpida i amb més complicacions. 
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• Conseqüències socials. 

- Imagineu com son les relacions familiars i socials d’una 

persona que viu en la ràbia? 

- Augment de la conflictivitat personal i de l’adaptació social.   

 

 

 

� TRISTESA: És la reacció emocional natural davant de la pèrdua o el 

fracàs, actual o possible, d’alguna meta que per a nosaltres és valuosa, 

ja sigui un objecte o una persona. També pot sentir-se quan una persona 

propera pateix una pèrdua.  

 

• Neurofisiologia i respiració: 

- Augment de la Tensió Arterial, en el primer moment. 

- Lleu augment de la freqüència cardíaca. 

- Disminució del to muscular. 

- Respiració entretallada. Superficial i ràpida. 

- Alteracions de la gana (augment o disminució) 

- Pensaments repetitius (rumiació) 

- Dificultats per concentrar-se. 

- Insomni. 

 

• Expressió facial, actitud corporal, veu: 

- La direccionalitat és cap a baix i cap a dins. 

- Inclinació descendent de les comissures de la boca. 

- Mirada baixa.  

- Decaïment general de las faccions.  

- Mans juntes. 

- Espatlles caigudes. 

- Baix volum de la veu o una forma de parlar mes lenta. 

 

• Predisposició a l’acció i regulació (pensaments reguladors): 

- La persona trista emet una mena de missatge d’ajuda que 

convida a l’entorn a consolar-la (te una funció social ja que 

augmenta la cohesió social i l’altruisme) 

- Ganes de plorar. 

- Apatia motora. 
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- Abandonament conductual. 

- Disminució de l’energia. 

- Pèrdua d’interès per activitats plaents. 

- L’atenció està centrada dins. Pèrdua d’interès per l’entorn. 

- Afavoreix la reflexió, el recolliment, la interiorització. 

Serveix per poder elaborar i pair les experiències de 

pèrdua i poder acceptar-les i refer-se posteriorment. 

 

• Tendències patològiques. 

- Depressió. 

- Somatitzacions. 

 

• Conseqüències socials. 

- Imagineu com son les relacions familiars i socials d’una 

persona que viu en la tristesa? 

- Victimisme. Demanda d’atenció de l’entorn per la 

impossibilitat per tenir cura d’un mateix. 

 

 

 

� POR: Es la més primitiva reacció a la amenaça de dany o mort. És com 

un sensor que avisa del risc vital. 

 

• Neurofisiologia i respiració: 

L’activació simpàtica que genera la por produeix:  

- ↑ freqüència cardíaca  

- ↑ conductivitat de la pell: ↑ sudoració (freda...) 

- ↑ tensió muscular  

- Alteració de la funció respiratòria (es para de respirar i 

desprès la respiració és molt ràpida i superficial) 

- Trastorns gàstrics (espasmes, diarrees...) 

- ↑ Sequedat en la boca. 

 

• Expressió facial, actitud corporal, veu: 

- La direccionalitat és cap a baix i cap al darrere.  

- Sensació de perill vital: Enfocament en salvar-se: 

� Ulls molt oberts. 

� Boca oberta.  
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� Veu entretallada. Crits d’ajuda. 

� Necessitat i demanda d’ajuda. 

- Tremolor generalitzat que afecta a la cara i a la resta del 

cos. 

 

• Predisposició a l’acció i regulació (pensaments reguladors): 

- Bloqueig. Paràlisi. Et pares de cop davant d’allò que 

sembla un perill, per revalorar la situació. 

- Permet valorar el perill i canviar d’estratègia si es pot. 

- Ganes de fugir. Córrer si es pot. 

- Protegeix la vida. Molt útil per la supervivència. 

- Comunica el perill als altres. Demanda d’ajuda. 

- Dificultat  i lentitud per fer pensaments efectius i per dirigir 

l’atenció de manera efectiva buscant solucions 

 

• Tendències patològiques: 

- Ansietat (aprensió, tensió o dificultat derivada de 

l’anticipació d’un perill), angoixa. 

- Fòbies. 

• Conseqüències socials. 

- Imagineu com son les relacions familiars i socials d’una 

persona que viu en la por? 

- Pèrdua d’autonomia. 

- Progressiu tancament en un espai cada vegada més petit. 

 

� DINÀMICA GLOBUS:  

• Una vegada repassades aquestes 3 emocions negatives es convida als 

participants a pensar en totes les conseqüències que, a nivell físic, ha pogut 

suposar la gestió que han fet de les emocions negatives fins al dia d’avui. 

Se’ls pregunta si els hi agradaria desfer-se’n.   Imaginar que totes aquestes 

seqüeles s’acumulen el l’aire que hi ha dins els pulmons. Observar com es 

senten quan s’imaginen això. 

• Una vegada tothom té identificada la sensació, inflar els globus amb la 

intenció de deixar-ho anar en el seu interior, a través de l’aire espirat, 

simbòlicament. 

• Lligar els globus.  

• Separar el globus del cos tant com doni el braç i observar com es sentiu 

si allunyeu una miqueta de vosaltres això que heu posat en el globus... 
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• Pregunteu-vos si realment us en voleu desfer, com us sentíreu si us en 

desféssiu del tot i per sempre???  

• Si algú s’adona que no se’n vol desfer , no passa res. Que guardi el globus.  

• I, els que ho vulguin, exploteu el globus...  

• Observeu novament com us sentiu ara. Com sentiu el cos? Podeu 

identificar l’emoció que ara mateix predomina en vosaltres?  

• Roda per conèixer les sensacions que cadascú vulgui compartir. 

 

 

� EMOCIONS POSITIVES:   

 

Ara treballarem amb algunes emocions positives. Per fer-ho, utilitzarem el 

mateix esquema que en l’exercici anterior però canviarem les emocions 

negatives per emocions positives. Per fer els tres grups oferirem als participants 

caramels de tres colors. Els que triïn el caramel vermell treballaran la 

tendresa, els que el triïn groc treballaran la gratitud i els que el triïn blau 

treballaran la serenitat. L’exercici serà individual amb una posada en comú final 

conjunta tot el grup classe conjuntament. 

 

El treball consisteix en plantejar-se les 3 qüestions següents:  

- Recorda una situació en la que hagis sentit l’emoció proposada i 

intenta visualitzar-la amb el màxim de detalls. Centra’t en les 

sensacions més que en l’explicació amb paraules d’allò que va passar. 

Es tracta d’evocar l’emoció més que de descriure la situació. 

- Quines reaccions corporals van acompanyar l’emoció? Observeu la 

postura cap a la que tendeix el cos quan us submergiu en l’emoció que 

treballeu. Porteu també atenció a la respiració, a l’expressió facial, als 

gestos, el to de la veu....  

- Quin comportament vas tenir en aquella ocasió? Què hauries fet si 

t’haguessis deixat portar per l’emoció que senties en aquell moment? 

Què convida a fer l’emoció que esteu treballant? Si féssiu el que us 

demana l’emoció que esteu sentint, com s’afectaria el vostre cos? 

 

� TENDRESA: Serveix per tenir cura d’un mateix i dels altres, 

especialment si estan en situació de debilitat. Convida a compartir i ens 

fa mes generosos. Si deriva cap a l’amor pot servir per la reproducció de 

l’espècie.  
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� GRATITUD:  L’agraïment està en relació amb l’apreciació de la vida, 

amb l’alegria, amb la satisfacció i amb l’acceptació. Però només si som 

capaços de valorar-nos i apreciar-nos a nosaltres mateixos tindrem la 

capacitat de valorar als altres i a la vida. L’agraïment és un sentiment 

gratuït que no espera res a canvi. Per tant, sentir-se en deute no és el 

mateix que sentir-se agraït. Per sentir agraïment no calen grans coses.  

La vida ofereix moltes satisfaccions si som capaços de percebre-les. Que 

algú ens dediqui el seu temps, poder compartir sentiments, que ens 

donin una informació que ens clarifiqui alguna cosa, que ens facin riure 

un moment, una abraçada, un somriure.... qualsevol gest és suficient per 

poder sentir-nos agraïts.  

 

� SERENITAT: És el resultat de la coherència amb nosaltres mateixos. 

Som coherents amb nosaltres mateixos quan la nostra ment, els nostres 

afectes i les nostres accions estan en harmonia. Actuem de manera 

coherent amb allò que pensem que, a la seva vegada és coherent amb 

allò que sentim. Des de la serenitat els successos i les emocions que ens 

desperten arriben, es reconeixen i se’n van perquè no es retenen i 

flueixen com el temps i la vida. Res es guarda perquè es manté la 

consciència de que tot és provisional. Per poder estar serens cal tancar, 

docs, tots els assumptes pendents i assumir la responsabilitat de fer allò 

que es pensa i es vol fer. La serenitat no és una sensació que s’aparegui 

de repent sinó que es fruit del treball diari: cal perdonar, deixar 

marxar els ressentiments i viure centrats en el present si volem 

estar serens. Mai la serenitat és fruit del control ni del domini sinó el 

resultat de l’encontre amb un mateix i amb els altres des del 

respecte i la valoració de tots els éssers humans. 

 

 

• Neurofisiologia i respiració: Totes les emocions positives 

afavoreixen una activació parasimpàtica (sistema de recuperació) 

que comporta:  

- Disminució de la freqüència cardíaca i de la tensió arterial. 

- Respiració lenta, profunda... 

- Activació del sistema immunitari. 

- Alliberament d’endorfines i de NT de plaer. 
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- Recuperació del nivell físic intensa: efecte balsàmic i 

regenerador. Ens sentim segurs i ens regenerem física i 

emocionalment... 

 

• Expressió facial, actitud corporal, veu: 

- Expressió serena, des de dins es va cap a fora de manera 

dirigida, cap a algú o cap a un mateix. 

- Veu baixeta... 

- Ulls tancat o dirigits a l’altre. 

- Actitud física abandonada cap a l’altre...  

- Proximitat física. 

 

 

• Predisposició a l’acció i regulació (pensaments reguladors): 

- Ganes d’abraçar però a algú concret, ganes de fer petons, 

ganes d’acaronar. 

- Ganes de regalar. 

- Sensació de vàlua personal i valoració de l’altre. 

- Afavoreix actituds com l’entrega, la generositat, 

l’altruisme.. 

- Apropament als altres sense por: curiositat i seguretat 

interna suficient per poder aprendre del diferent... 

 

• Tendències patològiques: Cap. 

 

• Conseqüències socials: 

- Imagineu com son les relacions familiars i socials d’una 

persona que viu des de la tendresa, la gratitud i la 

serenitat? 

- Autonomia marcada. 

- Relacions socials fàcils, basades en el respecte i en la 

col·laboració. No manipulacions. No dependències. 
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7. REFLEXIONS FINALS: 

 

Hi ha molta menys recerca pel que fa a la influència que tenen sobre la salut les 

emocions positives. Això pot ser degut a que es continua valorant la salut com 

l’absència de malaltia i d’emocions negatives i també a què les emocions positives 

estan menys diferenciades entre elles. Es podria concloure  que “l’èmfasi que s’ha 

posat en l’estudi de les conseqüències adverses de les emocions negatives ha 

descuidat les influències potencials de l’emoció en la promoció de la salut” 

(Fernandez-Abascal, 2009). 

Així com les emocions negatives bàsiques estan ben diferenciades i tenen efectes 

clarament diferents, les positives són subjectivament diferents però sembla ser que 

els efectes que tenen sobre l’organisme són similars i responen a mecanismes 

també similars.  

 

Pel que fa als mecanismes a través dels quals les emocions positives 

incideixen sobre la malaltia hi ha algunes evidències experimentals:  

� Induir afecte positiu es tradueix en una disminució de la 

simptomatologia, en una menor sensibilitat al dolor i una més alta 

tolerància al dolor tant en individus sans com en malalts. 

� Les emocions positives promouen un tipus de vida més actiu, 

augmentant l’activitat física i la motivació cap a la cura personal d’un 

mateix (això es tradueix en una millor adherència als tractaments 

mèdics, una menor severitat de la malaltia, una recuperació més ràpida i 

una supervivència més llarga) 

� Les emocions positives faciliten la creació i el manteniment de relacions 

socials i d’amistat que incideixen positivament en el benestar de la 

persona. 

� Alguns dels mecanismes neurofisiològics implicats podrien ser : 

� A nivell neurològic: Augmenta la síntesi d’opiàcids endògens 

(això explicaria la major tolerància al dolor). S’activa el 

sistema nerviós autònom parasimpàtic: disminuint la 

freqüència cardíaca, la Tensió Arterial i les concentracions en 

sang de catecolamines i cortisol. Per tant, una de les 

funcions fonamentals de les emocions positives seria afavorir 

i accelerar la recuperació desprès de les activacions 

provocades per emocions negatives.  

� A nivell del sistema endocrí  s’observaria una disminució 

circulant de cortisol i catecolamines i, en canvi, 
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l’oxitocina i l’hormona de creixement augmentarien en 

sang. 

� A nivell immunològic: D’una banda hi ha una activació del 

sistema de defenses (augment d’IgA  en saliva, augment 

de leucòcits circulants...) i d’altra banda sembla que es 

redueix la intensitat de les respostes al·lèrgica i 

inflamatòria.   

 

 

Imagineu de nou, per un moment, amb les dades que teniu ara, l’activitat que 

contínuament hi ha en un organisme viu per mantenir-se saludable. Perquè els 

organismes tendeixen a la salut de manera natural... i això significa que 

tendeixen contínuament a: 

� Mantenir l’homeòstasi a nivell físic. 

� Mantenir el benestar emocional (elasticitat, resiliència, emocions 

positives) 

� Mantenir l’adaptació social. 

 

 

Quines us semblen que podrien ser les conseqüències de fer aquest 

exercici i passar una estona conscientment sota un afecte positiu tots els 

dies?   

� Més consciència emocional. 

� Més gestió emocional conscient. 

� Més autogestió i més responsabilitat. 

� Més pro-activitat. Més connexió amb els desitjos interns. 

� Menys queixes i menys victimisme. 

� Més autoestima. 

� Més benestar físic. 

� Més benestar emocional. 

� Millor adaptació social. 

En definitiva MES salut.  

 

La comprensió de com funciona el cervell a nivell bioquímic ha permès 

dissenyar fàrmacs per combatre la depressió, tan freqüent en el primer món. Però 

al mateix temps ens permet reflexionar que, si bé es cert que la química cerebral 

condiciona la manera d’estar de les persones, també és possible influir en aquesta 

química a través d’accions i de pensaments. Així, podem, a través d’un 
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entrenament en diferents activitats i exercicis, modificar la química del cervell de 

manera similar a com ho fan els fàrmacs o les drogues però, òbviament sense els 

seus efectes secundaris.  

Així, s’ha demostrat que:  

� l’exercici físic provoca l’alliberament de serotonina,  

� el riure fa que les neurones alliberen endorfines,  

� les tècniques de relaxació,  

� les respiracions,  

� les visualitzacions,  

� els pensaments positius (a través de tècniques de reestructuració cognitiva, 

per exemple),  

� els treballs corporals que comporten estiraments musculars afavoreixen el 

benestar de les persones degut a la influència que tot plegat exerceix sobre 

la bioquímica cerebral.  

 

 

 

 

8. GRÀCIES.  
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