
“Tota persona pot ser, si s’ho proposa, escultor del seu propi cervell” S. 
Ramón y Cajal 

QUÈ ÉS LA PNL: Programació   Neuro  lingüística 

Programes  mentals    que jo em dic.  

➢ Estudia els processos a través dels quals, les persones pensem, aprenem, 
actuem, organitzem les nostres informacions internes.  

➢ Desenvolupa les capacitats d’observació i flexibilitat comportamental per tal 
d’aconseguir els objectius personals i professionals desitjats.  

➢ Conjunt d’eines i tècniques fàcils d’aprendre que potencien la satisfacció, la 
integració i l’èxit en molts camps.  

EXPLICACIÓ BREU DELS OBJECTIUS LA PNL: aconseguir petits canvis en el 
propi pensament  que van creant noves rutes i programes dins el nostre cervell que 
ens ajuden a veure les coses diferents i a crear nous camins. Altres punts de vista i 
altres mirades 

ALGUNES REFLEXIONS: 

RESPECTAR-ME I NO MALTRACTAR-ME: identifiquem quantes vegades al dia ens 
maltractem .  Si no els hi diem als altres perquè ens ho diem a nosaltres mateixos??? 
Evitar els refranys típics, evitar creences que ens fan mal 

INTENCIÓ POSITIVA:  Quan fem les coses sempre és per una intenció positiva en el 
moment que ho fem o ho diem, potser no és la millor manera o ens equivoquem però 
la intenció no és causar malestar a ningú, fem el millor que sabem. NO CASTIGAR-
NOS PER COSES QUE HEM FET MALAMENT. Vàrem fer el millor que sabíem fer 
en aquell moment 

MAPA I TERRITORI. Diferenciar que el TERRITORI (situació, esdeveniment) és el 
mateix per a tots però el MAPA (com jo ho percebo a partir de la meva experiència, 
valors, judicis o prejudicis) és diferent. No hi ha una única veritat absoluta sinó tantes 
veritats com persones ho percebin.  

IDENTIFICAR CREENCES: És important identificar quines creences tenim apreses, 
que fan que funcionem d’una manera i que ens perjudiquen i ens impedeixen 
avançar.  

Tots aquests aspectes que hem comentat més altres que anirem treballant ens porta 
a que hem de DESAPENDRE: És important que per aprendre noves vies de camí 
o noves rutes, a vegades hem de desaprendre costums, pensaments, maneres de 
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fer... que ens han ensenyat de petits i hem interioritzat sense plantejar-nos i fa que 
pensem, actuem i vivim d’una manera que potser no ens va bé. 

COMENCEM....!!!!!


