
 

TALLER “RESPIRACIÓ I AUTOHIPNOSI”: 

APRENDRE L’AUTOHIPNOSI AMB LA RESPIRACIÓ PER CALMAR EL DOLOR I ESTIMULAR LA SALUT

 

La hipnosi està envoltada per un vel d’experiència gairebé màgica. Però només és una experiència imaginativa, que requereix, per tant, ments amb 
capacitat d’imaginació, i no ments dèbils, com es creia abans. La inducció hipnòtica és una suggestió inicial a emprar la pròpia imaginació amb 
objectius terapèutics. En la hipnosi, la persona és guiada pel terapeuta a fi de provocar canvis profunds en l’experiència subjectiva que arribin fins a les 
seves arrels somàtiques i fisiològiques; es busca produir canvis de percepció, sensació, emoció, pensament o comportament.  

Les persones podem també aprendre a autohipnotitzar-nos, amb resultats molt afavoridors per a la salut i l’autoeficàcia personal.   

En l’estat de trànsit hipnòtic, l’atenció està summament focalitzada en el que diu el terapeuta (o en el que es diu la persona, en l’autohipnosi) i 
dissociada funcionalment de la resta. Això facilita el control del dolor, les obsessions, les fòbies, els canvis de comportament alimentari, les addiccions  
amb tòxic o sense… Però la hipnosi també permet arribar a la ment inconscient per curar records traumàtics o conflictius que han quedat encallats 
dolorosament a nivell psicobiològic, ja que en l’estat de trànsit les defenses conscients estan baixes i la relació i l’associació d’idees, sensacions, 
emocions, vivències es facilita, per completar el procés d’elaboració d’allò que ens ppertorba. L’inconscient és un pou de recursos, i va utilitzar la 
hipnosi també com a potent eina de coaching. 

Els procediments hipnòtics estan relacionats amb la relaxació i, aquesta, amb la respiració, que és el ritme corporal més assequible i que en constitueix 
el tronc, amb els seus dos moviments d’inspirar, nutrient, oxigenar, i d’espirar, eliminar toxines, malestars. Sempre pots centrar-te en la respiració, 
quan treus aire pots deixar anar tot el que no necessites en aquest moment, i quan agafes aire, agafes energia. 

L’autohipnosi  és  molt útil per a l’estrès, l’ansietat, els problemes psicosomàtics o relacionats amb el cos i amb actituds i conductes, com el dolor 
crònic generalitzat o localitzat, la fibromiàlgia, l’obesitat, el tabaquisme, i també per a fòbies, dificultats d’atenció i de concentració i memòria, i 
d’altres malestars en general. 

“Relaxa’t (agafa un paquetet de kleenex a cada ma). Tanca tots els sentiments negatius i els malestars que sents, en les dues mans. En un determinat 
moment, en obrir les mans deixes anar les sensacions en l'aire. Quan tinguis la impressió que comences a sentir  un malestar semblant, pots tancar les 
mans (bronquis tancats), i quan s'obren, els bronquis es relaxen, la respiració és lliure (relació metafòrica del puny tancat (sentiments negatius i 
bronquis tancats), i al puny obert (sentiments positius i bronquis oberts i relaxats.Cada dia, durant 10-15 minuts, dedica’t a la teva salut, a la neteja i 
renovació afectiva, tancant els punys i després obrint-los.Respira fons, nota l'entrada i la sortida lliure d'aire .... Dos minuts en silenci, i després, amb 
unes respiracions tranquil·les i profundes, pots tornar a un estat de consciència desperta, relaxat i alhora estimulat, motivat, atent a l’entorn i 
revitalitzat”. 
 
GUIÓ: 
1 – Presentació   
2 – Relaxació hipnòtica i respiració grupal 
3-   Pràctica d’autohipnosi  amb  respiració (triar un tema personal  a millorar) 
CAFÈ 
4 – Compartir l’experiència: vivències, dubtes i preguntes. 
5 – Síntesi – Moltes vegades en la nostra vida hem funcionat d’una forma mecànica  i hem estat dirigits pels nostres estats anímics, impulsos, etc, com 
si en fóssim víctimes. En aprendre a mirar endins amb carinyo i dir-nos el que necessitem sentir, bressolats pel ritme de la respiració, potenciem els 
nostres recursos i eliminem malestars. 
6-Relaxació final, amb música. Abraçada de la papallona. Comiat. 
 
Aquest és un Taller Teòrico-Pràctic curt, amb la possibilitat de crear un grup de trobades de treball grupal focalitzades en les temàtiques que sorgeixin 
com a més necessàries en el grup, i com a supervisió de l’autohipnosi, mensuals o bi-mensuals. 
 
Lloc: AETNA 
Dia i hora: divendres dia 12 d’abril de 2013, de 6 a 9 de la tarda. 
Professionals: Maite Jordán. Psicoterapeuta analítica i de família. Brainspotting. BSP. Meditació. 
                          Conxita Vidal. Psiquiatra. Internista-Psicosomàtica. Psicoterapeuta relacional, EMDR, BSP. Hipnoterapeuta. 
http://synapsepsicoterapia.com/ 
Per apuntar-vos: AETNA Tel. 934100405 (places limitades). Preu: 15€ 

http://synapsepsicoterapia.com/

