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Presentació i objectius

• Això és un TALLER de relaxació i per tant serà eminentment PRÀCTIC.

• Els OBJECTIUS del taller són:

- Prendre consciència l’estat del nostre cos en termes d’ansietat/relaxació.
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- Aprendrem tècniques de relaxació autoaplicables, fàcils d’executar i el més
completes possibles.

- Facilitar-vos recursos per ampliar, completar i perfeccionar aquest
coneixement.



L’ ansietat i l’ estrés

-En la nostra societat l’ésser humà viu en llindars molt alts d'ansietat.

-L'ansietat és una sensació difusa i desagradable que cursa com a agitació,
incertesa, angoixa, tensió sobredimensionada, dispersió i malestar general.

- Moltes vegades estem estressats i no ens n’adonem. I perquè?
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- Ens acostumem i no estem atents al que sentim.

- Creiem que no podem fer res per canviar el que està passant.



Alguns símptomes

A NIVELL FÍSIC: A NIVELL PSICOLÒGIC:

- Opressió en el pit.
- Formigueig o papallones en l'estómac.
- Suor en els palmells de les mans.

- Inquietud, temor o angoixa.
- Desitjos de plorar i/o un nus en la gola.
-Irritabilitat, enuig o fúria constant o
descontrolada.
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- Suor en els palmells de les mans.
- Palpitacions.
- Dificultat per empassar o per respirar.
- Sequedat en la boca.
- Tensió muscular.
- Falta o augment de la gana.
- Diarrea o restrenyiment.
- Fatiga.
- Dormir a l'excés o patir d'insomni.
- Problemes sexuals.
- Bruxisme.
- Tics nerviosos.

-Irritabilitat, enuig o fúria constant o
descontrolada.
- Desitjos de cridar, copejar o insultar.
- Por o pànic, que si arriba a ser molt intens
pot portar a sentir-nos "paralitzats".
- Preocupació excessiva i/o catastròfica.
- La necessitat que "alguna cosa" succeeixi,
perquè s'acabi la "espera".
- La sensació de que la situació ens supera.
- Dificultat per prendre decisions i concentrar-
se.
- Disminució de la memòria.
- Lentitud/hiperactivitat de pensament.



Conseqüències de l'estrès

- Ansietat.

- Cansament, esgotament o pèrdua 
d'energia.

- Dolor/tensió i contractures musculars.

- Restrenyiment o diarrea.

- Augment del consum d’ alcohol, 
ansiolítics, tabac o altres drogues.

- Problemes en les seves relacions amb els 
altres o en el treball.

- Problemes en diferents àrees de la vida.
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- Restrenyiment o diarrea.

- Depressió.

- Maldecaps i migranyes.

- Pressió sanguínia alta.

- Insomni.

- Caiguda del cabell.

- Trastorns i malestar digestiu/estomacal.

- Pujar o baixar de pes.

- Canvis d'humor.

- Disminució de l'autoestima.

- Problemes en diferents àrees de la vida.

- Dificultat per prendre decisions.

Hi ha moltes malalties que poden

estar relacionades amb l'estrès: gastritis,

colitis i úlceres, migranya, contractures

musculars,asma, infarts, etc...

EL COS ENS ESTÀ AVISANT I NO LI ESTEM 
FENT CAS.



Relaxació

• CONSIDERACIONS PRÈVIES • RECOMANACIONS PRÈVIES

-Tècniques no recomanables quan es
pateixen trastorns psiquiàtrics, en
especial, de tipus psicòtic o lesions
musculars.

-Asseu-te en una cadira confortable;
seria ideal que tingués reposabraços o
estira't en una postura còmoda, amb
roba que no t'estrenyi., traient-te o
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musculars.

-És important reconèixer i
diferenciar la sensació i el grau
d’estrès i de relaxació, per viure-la
com a tal.

- La relaxació és un ENTRENAMENT.

roba que no t'estrenyi., traient-te o
afluixant-te les sabates.

-Durant la relaxació segueix el teu
propi ritme. Si apareixen pensaments
pertorbadors, deixa'ls passar.

- Intenta no realitzar la relaxació
durant les dues hores següents a un
menjar.



Relaxació

•LA PRÀCTICA

- Jin shin jyutsu (sanació amb els dits).

- Mindfullness (respiració).

- Benson (“mmm”).
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- Benson (“mmm”).

- Jacobson: La relaxació muscular progressiva (tensió-

relaxació).

Nivell d’ansietat del 1 al 10



Relaxació
•RECOMENACIONS FINALS

-Quan estem molt alterats necessitem alliberar aquesta energia (NO
CONTENIR-LA) PERQUÈ ACABA EXPLOTANT: fer exercici enèrgic i
posteriorment realitzar la tècnica.

-Si comencem a realitzar una tècnica de relaxació i ens posa més nerviosos:
abandonar-la i provar una altre tècnica (sigui pròpiament de relaxació o sortir
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abandonar-la i provar una altre tècnica (sigui pròpiament de relaxació o sortir
a prendre l’aire, fer exercici físic, escoltar música ...).

-Un cop acabem la relaxació hem d’anar a poc a poc per tornar a agafar un
ritme actiu.

-Són tècniques ideals per ajudar a conciliar la son.

-Buscar en el YouTube: exercicis de relaxació, meditacions guiades i
VISUALITZACIONS.

- Gravar la relaxació nosaltres mateixos al mòbil, per tenir-la disponible quan
vulguem.


