Ecologia Emocional

Aplicada a la prevenció i gestió de l'estrès

Cada persona disposem d'un determinat nivell d'energia per aplicar a les diferents situacions que ens anem
trobant a la nostra vida. Si aprenem a utilitzar aquesta energia de forma creativa, podrem treballar per
aconseguir una vida amb qualitat emocional:

sostenibilitat, benestar, salut i equilibri.

En el cas de viure

situacions que ens provoquin fuites d'energia, ens connectarem més fàcilment a l’estrès i el patiment.

És essencial prestar atenció a com gestionem la nostra energia perquè és aquí on resideix l'explicació del
perquè no obtenim els objectius que volem i perquè, a vegades, ens sentim cansats, desanimats i sense forces
per a perseverar.

És vital prendre consciencia de les emocions, actituds i hàbits que són estressors i aquells que ens fan
connectar a territoris de benestar i equilibri a les nostres vides.

Durant

aquesta

form-Acció

us

proposem

connectar

amb

aquells

recursos

i

eines

per

respondre

de

forma adequada a les situacions d'estrès a la vostra vida personal i/o professional i estratègies de prevenció,
alhora que preneu consciencia de com podem treballar amb la nostra ment, el nostre cos i la nostra respiració
per fer canvis satisfactoris a la nostra vida.

Eficiència energètica: Facultat per a aconseguir els nostres objectius vitals a partir del bon ús de la nostra
energia emocional.

Mínima inversió + màxims resultats + sostenibilitat.
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Objectius:
Aprendre algunes eines de regulació i control emocional a fi d’incrementar el nivell de benestar personal
en situacions caòtiques o d’estrès.

Eines que ajudin als participants a actuar i pensar de forma diferent,

tenint en compte de forma holística la nostra part física, mental, emocional, corporal i relacional.

Continguts:
Proposem 2 sessions de 4,5 hores cadascuna:

1a Sessió:
Autodiagnòsi

dels

nivells

d'energia

i

els

nivells

de

cansament i estrès.

Diari personal de registre i auto-avaluació.

2a sessió:
Factors que ens predisposen: les preses, la gestió del
temps,

fuites

d'energia,

escombraries

emocionals

i

altres fenòmens.

Eines de connexió i centrament: Ment, cos i respiració i
estratègies d'autoregulació.

No pensis mai que ja és massa tard i no facis preguntes. Empapa't
d'horitzons. Inclús cansat, et sentiràs renéixer.
Miquel Martí i Pol
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Metodologia:
L'Ecologia Emocional

és l'art de gestionar, de forma sostenible, el nostre món emocional de manera que la

nostra energia afectiva s'orienti al nostre creixement personal, augmenti la qualitat de les nostres relacions i
millori el món en què vivim.

Proposem

una

Soler & Conangla 2002.

metodologia

vivencial

on

es

treballa

amb

les

persones

participant

des

de

la

reflexió,

l'autoconeixement, l'esperit lúdic i la creativitat creant un espai protegit per afavorir l’intercanvi d’experiències
i convidar a connectar amb energies emocionals creadores i motivadores.

Tota la proposta és

FORM-ACCIÓ:

Formació + realització de millora específiques convidant al pensament

crític i reflexiu, a la flexibilitat mental i a la superació de reptes. Apliquem recursos singulars com a idees

·

força, relats, dinàmiques personals i de grup, metàfores i paral lelismes amb el medi ambient que afavoreixen
comprendre i integrar aspectes complexos de la persona d’una manera senzilla i profunda.

El nostre valor afegit
Un dels valors més importants per nosaltres és l’atenció i acompanyament en tot moment del grup, respectant
la singularitat de cada persona, per això abans de les sessions presencials establim contacte amb una carta i
oferim materials de lectura complementaris que els puguin servir per una reflexió prèvia i posterior i una
posada en comú més rica durant les sessions. Posterior a cada sessió els hi enviem un feedback recollint els
aprenentatges de la sessió amb més material complementari dels temes sorgits durant la mateixa.
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Fundació Ecologia Emocional
DADES DE CONTACTE

www.fundacioecologiaemocionat.org

secretaria@ecologiaemocional.org
Tel. 647 742 140

Persona de contacte: Marta Terraza
Tel. 663 444 252

Twitter: @Eco_Emocional
@EcoEmocional
Facebook:
Fundació Àmbit
Institut Ecologia Emocional

