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Què és Mindfulness?
Mindfulness o Atenció Plena és aturar-nos i portar l’atenció a
la situació present (aquí i ara), observant les sensacions, pensaments i emocions que apareixen. És parar atenció d’una manera
particular: amb un propòsit, en el moment present i sense establir judicis de valor (Jon Kabat-Zinn).
La pràctica de l’ atenció plena ens permet experimentar l’atenció, la paciència, la confiança i l’acceptació, ens ajuda a desconnectar el pilot automàtic, a trobar la tecla “off” de l’agitació i
la “on” de la calma.

Per què Mindfulness per a pares i fills?
Perquè amb la pràctica de Mindfulness o Atenció Plena generem un aprenentatge que ens permet posar consciència en les
pròpies emocions i trobar maneres més sanes de relacionar-nos
amb nosaltres mateixos i amb els nostres fills. Amb la pràctica
aprenem a aturar-nos i observar la nostra experiència per gaudir de l’oportunitat d’escollir i dirigir les nostres accions. Viure amb atenció plena ens permet créixer emocionalment i compartir aquesta experiència de creixement en família.

Per què ara?
Perquè la nostra societat i cultura viu accelerada, sense espai
per senzillament estar i gaudir del moment present, per recuperar energies i cultivar la suficient calma. Perquè cal poder
afrontar les sensacions i emocions desagradables i els problemes d’una forma amable, constructiva i creativa.
El ritme i la velocitat de les nostres vides genera en nosaltres inèrcia i automatismes que de vegades ens fan més difícil
la vida. La pràctica de mindfulness ens pot ajudar a prendre’n
consciència i enfortir la nostra capacitat per canviar-ho.
Només si som conscients de les nostres necessitats, la pressió
emocional que s’acumula desapareix. Sovint les accions dels altres no són la causa de les nostres emocions negatives, però sí
poden ser els estímuls disparadors. La causa és una necessitat
nostra.

per aprendre
i gaudir junts

Quin coneixement en tenim dels efectes del
Mindfulness?
En la dècada dels anys 80 es van iniciar els primers estudis
però, és a partir del nou mil·lenni que la recerca en Mindfulness agafa força i arriba a l’actualitat amb més del 500 articles
científics publicats.
D’aquests estudis se’n desprèn que la pràctica habitual de
Mindfulness provoca canvis estructurals a nivell cerebral,
canvis psicològics i conductuals.
A nivell neuronal hi ha un increment de l’activitat en l’escorça
prefrontal, en el volum de la matèria gris, en l’efecte inhibitori de l’amígdala i en el flux sanguini.
A nivell psicològic i conductual s’han observat increments associats al mindfulness en la capacitat per parar atenció i concentrar-se, en la disminució de la impulsivitat, l’ansietat, la depressió i l’estrès. També s´ha observat millora en la capacitat
de presa de decisions, en la potenciació de la resiliència, en la
regulació de les emocions negatives, en la millora del benestar
i en la capacitat per gaudir de la vida, així com en el desenvolupament de l’empatia i el comportament pro-social (entre d’altres).

En què consisteix el nostre projecte?
En fer arribar l’aprenentatge de Mindfulness a tota la família,
a pares i a fills, per promoure en un mateix la connexió física
i emocional que permet observar la reactivitat, reduir l’estrès
i la impulsivitat i crear espais de serenitat per respondre als
reptes familiars i socials.
Consisteix també en promoure l’aprenentatge emocional, generant inicialment un canvi d´actitud en els adults envers els
reptes diaris, entre ells el de ser pares per poder compartir
aquest aprenentatge amb els fills i ajudar-los a créixer emocionalment.

escollint construir.

Com ho fem?
Amb una formació en Mindfulness com a experiència d’aprenentatge compartida en família.
El format és un programa de 8 sessions setmanals en les quals
pares i fills hi participen de la següent manera:
1a sessió pares (2:30h): Pilot automàtic
2a sessió fills (1.30h): descobrim el mindfulness
3a sessió pares (2.30h): adonant-nos dels judicis
4a sessió pares/fills (1:30h): viatjant pel cos
5a sessió pares (2.30h): Acollint/acceptant
6a sessió pares/fills (1:30h): coneixem les emocions
7a sessió pares (2:30h): promovent la comunicació plena
8a sessió pares/fills (2h): Continuar amb l’ atenció plena en la
vida quotidiana
S´acompanyen amb quadern de treball i llibre il-lustrat

		

A qui va dirigit?
A pares que vulguin participar amb els seus fills-filles de 6 a
12 anys.

Quin segon projecte hi ha darrera el nostre projecte
d’intervenció?
Un projecte de recerca.
Si ja s’han trobat dades significatives en l’entrenament en
Mindfulness amb nens i en l’entrenament en Mindfulness amb
pares, què podem trobar si els ajuntem?
La realització del Programa de Mindfulness en Família (PMF)
ve de la mà d’un projecte de recerca per establir i mesurar els
resultats de la intervenció respecte al funcionament familiar,
estrès parental, satisfacció vital i nivells d´ansietat.

Qui formem part del projecte
Sílvia Noguer i Carmona
Professora Associada
Departament de Psicologia Clínica i de la Salut
Universitat Autònoma de Barcelona
Directora d’Institut Nexus
Albert Feliu Soler
Investigador Postdoctoral
Unitat de Docència, Recerca i Innovació, Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (CIBERSAM)
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Maria Canals Soler
Psicòloga i educadora
Creadora i formadora del Programa Mindfulness en família
Projecte Educació Mindfulness
Codirectora de créixer, espai psicoeducatiu
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