


Intel·ligència	emocional	

https://www.youtube.com/watch?v=se62UwCxUrI&feature=youtu.be

La	intel·ligència	emocional	consisteix	en	gran	mesura	en	posar	
intel·ligència	(raó,	cognició)	a	les	emocions.	



Que	són	les	emocions?	I	els	sentiments?

https://www.youtube.com/watch?v=_L_eb8qT6-0

Les	emocions	són	respostes	neuropsicofisiologiques		(amb	components	cognitius,	neurofisiològics		i	
comportamentals)	que	es	donen	davant	de	diferents		situacions.	Són	automàtiques		Serveixen	per	
adaptar-nos	a	l’entorn	i	són	claus	per	sobreviure.	L’emoció	i	el	sentiment	estarien	relacionats	amb	la	
component	cognitiva	de	l’emoció.	El	sentiment	és	la	experiència	subjectiva	de	l’emoció	(Carlson y	
Hanfield) Les	components	de	la	emoció	

• Cognitiva à o	vivència	subjectiva	és	el	que	a	vegades	s'anomena	sentiment. Sentim	por,	angoixa,	ràbia	
i	moltes	altres	emocions.	

• Neurofisiològica à són	les	sensacions	físiques	(taquicàrdia,	sudoració,	vasoconstricció,	hipertensió,	to	
muscular,	rubor,	sequedat	a	la	boca,	canvis	en	els	neurotransmissors,	secrecions	hormonals,	respiració,	etc.)	
Tot	això	són	respostes	involuntàries,	que	el	subjecte	no	pot	controlar. Però	sí	pot	identificar	i	prevenir	
perquè	no	afectin	a	la	seva	salut.

• Comportamentalà L'observació	del	comportament	d'un	individu	permet	inferir	quin	tipus	d'emocions	
està	experimentant.	Les	expressions	facials,	el	llenguatge	no	verbal,	el	to	de	veu,	volum,	ritme,	moviments	
del	cos,	etc.,	Aporten	senyals	de	bastant	precisió	sobre	l'estat	emocional.	(escapar,	agredir,	plorar)



Per	a	què	serveixen?
Serveixen	per	adaptar-nos	a	l’entorn	i	són	clau	en	la	supervivència.	Ens	

impulsen	a	l’acció		(orexis).	Hi	ha	emocions	sanes	e	insanes	

Sanas

Emocions	

AMENAÇA	O	
PERILL

ansietat,	
pànic
Inquietud	,	
por		

Insanas

Sanas	

Evitació,	fuita,	escapar,	conductes	
supersticioses,	i	de	seguretat.
Afrontar	proteger-se		i	
exposar-se	(asumir	riscos)	

PERDUA	
O	FRACAS	

depressió,	
desesperança

tristor,	
pena

Insanas	

Insanas

Sanas

Retreure’s	en	si	mateix	(apatia,	
abandonament),	deixar	de	fer	coses	amb	les	
que	gaudeix	(deixadesa)

Buscar	nous	al·licients,	Compartir	la	
tristors	amb	altres.	

Situacions	percebudes	 conductes

INJUSTÍCIA	
O	OFENSA	

Ràbia,	ira

Empipament,	
molèstia

Agressió	física	i/o	verbal,	violència	
destrucció,	venjança

Assertivitat,	demanar	canvis	sense	
exigir,	posar	límits,negociar



Situacions	percebudes	 Emocions	 conductes

FER	UNA	ACCIÓ	
INMORAL	O	POC	
ETICA	

FER	ALGUNA	COSA	
INCORRECTA,ESTÚPIDA	
O	FORA	DE	EL	QUE	ÉS	
CONSIDERA	NORMAL	
(IDEAL	SOCIAL)

GUNAY	O	EXIT	

Insanas

Insanas

Insanas

Sanas	

Sanas	

Sanas	

Culpa

Arrepentir-
se

Castigar-se,	mentir,	conductes	
autoderrotistes,	humiliació

Penalitzar-se,	demanar	perdó,	
responsabilitzar-se	de	la	acció

vergonya

Incomoditat	

Amagar-se	de	la	mirada	dels	
altres,	conductes	inhibides	davant	
dels	altres
Participar	en	les	interaccions	
socials,	obrir-se	davant	dels	
altres

eufòria

alegria

Desprotegir-se,	riscos	no	
calculats,			expansiu

Compartir,	expressió

Font:	Institut RET		Barcelona	



EMOCIONS	NEGATIVES	
DESAGRADABLES	



EMOCIONS	NEGATIVES	(ira,	tristesa,	por/inquietud)	

Las	emocions	negatives	(ira,	tristesa,	por/inquietud)	
s’experimenten	davant	esdeveniments	que	son	
valorats	com	una	amenaça	,	una	pèrdua,	una	meta	
que	es	bloqueja,	dificultats	que	sorgeixen	a	la	vida	
diària.

Aquestes	emocions	requereixen	
energies	i	mobilització	per	afrontar	
la	situació	de	manera	més	o	menys	
urgent.

Les	emocions	negatives	són	emocions	
desagradables	que	no	vol	dir	que	siguin	dolentes.	
Totes	les	emocions	són	bones	i	necessàries	per	
sobreviure.	El	problema	esta	amb	el	que	fem	amb	
les	emocions	.	El	com	les	gestionem	determinarà	
els	efectes	que	tindran	sobre	el	nostre	benestar	i	
el	dels	altres.

Hi	ha	més	paraules	per	definir	
emocions	negatives	que	positives.	
Això	es	deu	a	que	som	més	sensibles	
al	negatiu		que	al	positiu.	Les	
emocions	negatives	solen	ser	més	
freqüents	,	més	intenses	i	mes	
duradores	que	les	positives.

Les	emocions	negatives	tenen	una	funció	essencial	per	
augmentar	les	probabilitats	de	supervivència,	mentre	que	les	
emocions	positives	no	són	indispensables	per	sobreviure,	sinó	
que	van	orientades	a	la	felicitat.

Ser	feliços	significa	nadar	
contracorrent,	superar	les	
emocions	negatives	per	
intentar	apropar-se	a	les	
positives.



LA	IRA	



Què	és	la	ira	?
• És	una	de	les	emocions	més	comuns	i	freqüents.
• Quan	tenim	ira	el	que	tenim	ganes	en	el	fons	es	atacar,	
• Té	diferents	matisos:	ràbia,	enuig,	còlera,	rancúnia,	odi,	fúria,	indignació,	ressentiment,	aversió,	exasperació,	

tensió,	excitació,	agitació,	acritud		animadversión,	hostilitat,	violència,	enfado,	gelosia,	enveja	,	impotència,	
menyspreu		antipatia,	ressentiment,	rebuig,	recel,	etc.		rebuig,	recel,	etc.		

• El	problema	no	és	la	ira	sinó	el	que	fem	amb	ella.
• Emoció	potencialment	més	perillosa,	ja	que	el	seu		propòsit	funcional		és	destruir.
• La	ira	activa	els	mecanismes	de	autodefensa	i		això	pot	derivar	en	comportaments	agressius	que	poden	

deslligar	violència.
• La	“ira	cap	endins”	es	una	forma	diferent		de	canalitzar	la	violència.	Consisteix	en	la	supressió	de	la	emoció	

de	la	ira	cap	algú	per		transformar-la	en	irritació	amb	un	mateix.	
• La		“ira	cap	afora	”es	refereix		a	expressar	la	ira	cap	altres	persones	diferents	de	les	que	l’han	provocat,	és	

una	forma	de	desplaçament.	Suposa	enfadar-nos	amb	una	persona	de	confiança	que	no	ha	participat	en	
l’assumpta.	Sense	tenir	cap	culpa	descarreguem	en	ella	la	nostra	ira.	

• El	control	de	la	ira,	es	refereix	als	intents	de	dominar	la	expressió	de	la	ira,	de	tal	forma	que	els	altres	no	
percebin	aquest		estat	emocional.	

• La	ira	i	la	irritabilitat	poden	ser	signes	de	depressió	o	d’ansietat.

https://www.youtube.com/watch?v=MiyU9-0ETQA&feature=youtu.be píldoras	de	psicología	



EMOCIÓ	QUE	
GENERA		MALESTAR	
I	QUE	NO	ENS	
AJUDA	A	ADAPTAR-
NOS	A	L’ENTORN

IRA	/	RÀBIA		 EXPLOSIÓ

CONDUCTA	
AGRESSIVA	

CONSEQÜÈNCIES	
NEGATIVES

INTENSITAT	

IDENTIFICAR	
SENSACIONES	FISICAS	
DE	LA	IRA	ANTES	DE	
INTENSIDAD	3

UTILITZA	TÉCNIQUES	
DE	CONTROL	DE	LA	IRA	

• TEMPS	MORT	(ESCAPADA)	

• DISTRACCIÓ	DEL	PENSAMIENTO

• AUTOINSTRUCCIONS	POSITIVES.
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Estratègies	immediates	per		
controlar	la	ira		

• Deixar	la	situació	que	es	torna	furiosos
• Comptar	fins	a	10.		Semàfor.
• Repetir-se	frases	de	calma.	“importarà	això	dintre	de	6	

mesos?”	Ara	estic	en	recuperació,	aquests	pensaments	
m’apropen	al	consum,	això	es	passat,	he	de	apartar-los”	
“Pensar	en	l’	aquí	i	ara”

• Fer	respiracions	profundes,	alenteix	el	cor	i	baixa	la	
pressió	sanguínia.

• Intenta	canviar	l’atenció	cap	alguna	cosa	més	agradable	i	
relaxant.	

Actuacions	a	mig	i	llarg	termini	
per	gestionar	la	ira	

• Identificar	els	signes	d’alarma	inicials	per	
actuar	abans	de	que	la	ira	es	desencadeni	
(forts	batecs		cardíacs,	tensió	al	pit,	un	foc	
que	va	pujant	cap	a	la	cara...

• Ser	conscient	de	que	estàs	enfadat.	
• Considerar	si	la	reacció	es	correspon	amb	

la	situació.
• Identificar	l’origen	de	la	ira,	que	és	el	que	

desencadena	la	ira.	
• Buscar	l’humor	de	las	situacions.
• Aprendre	i	practicar	habilitats	com	

pensaments	saludables	(racionals)	
resolució	de	problemes,	gestió	de	estres.	

• Practiques	d’atenció	plena.
• Practicar	la	assertivitat.



5	bones	estratègies	per	controlar	la	ira	

https://www.youtube.com/watch?v=Tf8XaZFxu2E&feature=youtu.be sentir	bien	
Andrea	mendez



Ràbia	

Situació	
percebuda	

emoció conducta Pensaments	,	creences

Injustícia	
frustració	
o	ofensa	

Enfado,	
empipament	

Agressió
Atacar
Passivitat
Oposar-se
Venjança

Assertivitat
Expressió	de	
sentiments
Negociar
Demanar	canvis	
posar	límits

irracional

racional

Veure	l’acció	de	l’altra	com	a	
deliberada	.
Veure	intencions	malvades	en	els	
altres.
Veurem	com	correcta	i	a	l’altra	veure’l	
equivocat.
Incapaç	de	veure	el	punt	de	vista	de	
l’altre.
Pensaments	venjatius.
Tendència	a	condemnar	al	altres	per	
les	seves	conductes	o	trets	“es	dolent”
Exigir	als	altres	q	es	comportin	com	un	
vol	(comoditat/justícia)

No	veure	que	els	altres	actuen	
deliberadament.
No	veure	intencions	malvades		en	els	
altres.
No	veure’s	com	el	correcte	i	al	altre	
com	l’equivocat.
Capacitat	de	veure	el	punt	de	vista	de	
l’altre.
No	tenir	pensaments	venjatius.
Jutjar	la	conducta	però	no	la	persona	
“LA	SEVA	CONDUCTA”	es	dolenta.
Acceptació	incondicional	dels	altres.

Podríem	resumir	dient	
que	ens	enfadem	i	sentim	
ira,	en	més	o	menys	
mesura,	bàsicament	per	
dos	raons:
• Quan	les	coses	no	

succeeixen	com	
volem.

• Quan	algú	no	ens	
tracta	com	creiem	que	
ens	mereixem.

Font:	Institut RET		Barcelona	



LA	TRISTESA	



Què	és	la	tristesa?

És	la	emoció	que	apareix	en	resposta	a:
• la	pèrdua	de	una	persona,	objecte	o	objectiu	

valuós	o,
• la	vivència	d’una	situació	adversa,	i	la	persona	

considera	que	no	es	pot	fer	res	per	a	millorar	
la	situació.

És	caracteritza	per	la	inactivitat,	més	
aviat	un	desig	de	romandre	inactiu,	degut	
a	la	pèrdua	necessitem	conservar	el	que	
ens	queda,	una	forma	de	conservar	les	
energies	es	la	inactivitat	que	és	manifesta	
per	una	desmotivació	total.

la	tristesa	és	una	resposta	a	un	
esdeveniment		passat.

la	tristesa	pot	tenir	matisos:	pena	dolor	
pesar	dol,	desconsol,	abatiment,	
sofriment,	disgust,	aflicció,	amargura,	
preocupació,	etc.	

També	pot	aparèixer	després	de	grans	alegries	i	
que	la	seva	dimensió	resulta	excessiva	per	a	
que		la	persona	que	la	experimenta	pugui	
gestionar-la	emocionalment	amb	eficàcia.	
Mecanisme	de	equilibri	emocional.	(quan	ens	
desborda	la	tristesa,	ansietat	a	vegades	riem	de	
nervis	no	podem	gestionar)



No	tothom	es	posa	trist	davant	d’una	
mateixa	situació	ni	amb	la	mateixa	
intensitat.	Això	depèn	dels	patrons	de	
personalitat,	dels		esquemes	cognitius	i	
l’entorn	sociocultural.	Del	objecte	que	
perds

La	tristesa	extrema	és	el	que	es	coneix	con	indefensió	apresa,	la	
depressió	.	Quan	una	persona	es	veu	exposada	a	diversos	
esdeveniments	que	generen tristesa com	poden	ser	fracassos	o	
absència	d'assoliments	arriba	un	moment	en	què	es	veu	
paralitzat	per	la	por.	La	tristesa	deixa	de	ser	adaptativa	Presenta	
pensaments	rígids	i	estereotipats	i	són	incapaços	de	valorar	
opcions	alternatives.	

S’ha	observat	que	els	
pacients	depressius	
tenen	una	baixa	
capacitat	de	resoldre	
problemes	
interpersonals.

https://www.youtube.com/watch?v=SXi7WQjcTNM nevera	



Funcions	de	la	tristesa	
La	tristesa	ens	protegeix	i	ajuda	a	restaurar-nos	front	als	possibles	danys	que	
poden	sorgir	de	la	nostre	interacció	amb	l’entorn.

Com?	
• Centrant	l’atenció	en	un	mateix.	Facilita	la	introspecció	(	procés	de	reflexió	sobre	la	nostre	pròpia	

persona,	processos	mentals	i	sentiments	)	i	l'anàlisi	constructiu	de	la	situació	que	ha	generat	el	
conflicte.	
• la	persona	trista	es	retira,	s'aïlla	del	medi	el	que	li	permet	reflexionar	i	canviar	conductes	que	ha	

resultat	poc	eficaces	davant	la	resolució	de	problemes.	Cal	tenir	en	compte	la	predisposició	d’una	
persona	submergida	a	la	tristesa	li	fa	tenir	pensaments	i	actituds	negatives	que	l’ajuden	a	
mantenir	aquesta	actitud	d’inactivitat.

• Atenuar	el	nivell	funcional	de	la	persona.
• la	tristesa	ajuda	a	atenuar	el	nivell	d’activació	general	de	l’individuo.	Això	fa	que	els	processos	

cognitius	siguin	més	pausats	podent	examinar	a	fons	la	situació	a	fons,	la	situació	de	conflicte	
com	les	conductes	desplegades	fracassades.	Aquesta	actitud	pot	ressaltar	las	novetats	de	la	
situació	a	la	vegada	que	propicia	noves	estratègies	d’acció.	

• Instigar	la	cerca	de	recolzament	social	i	promoure	l'empatia	per	part	de	l’entorn.	
• la	tristesa	promou	la	empatia	dels	altres	cap	a	la	nostra	situació	i	persona		el	que	fa	que	augmenti	

les	possibilitats	de	contacte	social	que	ens	ajudi	a	superar	la	situació.	A	vegades	es	dona	l’efecte	
contrari	la	persona	trista	marxa	de	les	persones	que	l’envolten	i	es	tanquen	en	si	mateixes.		



estratègies	per	gestionar		la	tristesa	

https://www.youtube.com/watch?v=aMMIFBiLiZ0&t=2s enrique	
delgadillo

https://www.youtube.com/watch?v=2KOQbrN4xVg hemisferio	derecho		como	salir	de	la	depresión

https://www.youtube.com/watch?v=KmgBdZmlKB8 Andrea	mendez como	controlar	los	pensamientos	negativos	



Depressió,
desesperança	

Situació	
percebuda	

emoció conducta Pensaments	,	creences

Fracàs	o	
pèrdua	

Tristesa,	pena	

irracional

racional

Tendència	a	condemnar-
se	a	un	mateix	per	una	
conducta	o	tret:	“SÓC	
UN	FRACÀS”
Tindre		autoexigències	
d'aprovació	i/o	perfecció.

Estimar	el	negatiu	del	fet	,	
sense	jutjar-se	a	un	mateix	
“he	fracassat	en	aquesta	
tasca”

Autoacceptació	
incondicional.

Podríem	dir	que	ens	
entristim	i	sentim	pena	,	
en	més	o	menys	mesura,	
bàsicament	per	dos	
raons:
• Quan	perdem	a	alguna	

persona,	objecte	o	
objectiu	valuós.

• Davant		la	vivència	
d’una	situació	adversa,	
i	la	persona	creu	que	
no	es	pot	fer	res	per	
solucionar-ho,	ho	dona	
per	perdut.

Font:	Institut RET		Barcelona	

Retreure’s	en	si	
mateix	(apatia,	
abandonament,	
deixar	de	fer	
coses	amb	les	
que	gaudeix	
(deixadesa)

Activitat:	
buscar	nous	
al·licients,	
Consol:	
compartir	la	
tristesa		
amb	altres.	



LA	POR	I	LA	INQUIETUT	



Què	es	la	por	?
És	la	emoció	que	se	experimenta	
davant	d’un	perill	real	i	imminent,	
que	es	viu	com	punyent		i	que	
posa	en	risc	la	salut	i	la	vida.

La	por	ens	paralitza	i	
ens	fa	fixar	tota	la	
nostre	atenció	en	el	
estímul	desencadenant.

Las	reaccions	fisiològiques	son	augment	
de	la	pressió	cardíaca,	sudoració,	
dilatació	de	les	pupil·les,	descens	de	la	
temperatura	corporal,	augment	del	to	
corporal	inclús	arribant	a	
l’engarrotament.

https://www.youtube.com/watch?v=lgRWLuXOT1Y&t=34s pixar
pollito	

Una	reacció	excessiva	fins	a	cert	
punt	és	adequada	però	només	
fins	a	cert	punt	(nivell	òptim)	més	
enllà	pot	produir-se	un	bloqueig	
emocional	i	un	entorpiment	de	
l’acció.

La	por	pot	tenir	
matisos	temor,	
terror,	horror,	
pànic,	(pavor)	
paüra	,	(susto)	
esglai,	espanto,	
etc.



Funcions	de	la	por	

Augmentar	les	probabilitats	de	
supervivència.	

Gràcies	a	un	perill	adoptem	la	
estratègia	oportuna	para	

sobreviure,	que	normalment	
acostuma	a	ser	fugir	del	perill	si	

és	possible.

Per	enfrontar-se	a	
l'estímul	amenaçador	hi	
ha	quatre	estratègies:
• Immobilitzar-se.
• Amenaçar	o	atacar.
• Retirar-se.
• Tractar	d’evitar	l’atac	
de	l’altre.



Que	és	la	inquietud/ansietat?
És	la	emoció	que	

s’experimenta	davant		
un	perill	imaginari.	

Aquest	perill	imaginari	és	possible	
però	poc	probable.	És	més	la	
suposició	de	un	perill	potencial	
producte	de	la	imaginació	que	un	

risc	real.

Les	causes	de	l’ansietat	són	les	
preocupacions.		

La	preocupació,	és	la	recerca	del	que	pot	
anar	malament	i	com	evitar-ho,	i	això	és	
bo	si	es	fa	amb	equilibri.	Lo	dolent	és	

l’exageració.	

La	funció	de	l’ansietat	és	aportar	solucions	als	
perills	de	la	vida,	anticipen	els	efectes	

negatius	abans	de	que	arribin
El	problema	està	en	les	

preocupacions	repetitives	que	es	
converteixen	en	cròniques,	sense	

arribar	mai	a	la	solució. https://www.youtube.com/watch?v=AtEA9j8kAGE píldoras	de	
psicología	



Estratègies	per	gestionar	la	por	i	la	
inquietud/ansietat	

• Respiració	diafragmàtica	
• Relaxació	progressiva	de	Jacobson (tensió-relaxació)
• Meditació	
• Tècniques	de	distracció

• Concentrar-se	en	l’ambient:	 Contar	objectes	(las	rajoles	,....), observar	amb	molt	detall	
un	objecte	o	un	paisatge,	concentrar-se	en	una	conversació,	 escoltar	la	radio,	veure		la	
televisió…	

• Exercicis	mentals:		 Fer	operacions	matemàtiques,	contar	cap	endarrere	del	100	al	0	(de	
dos	en	dos	o	de	tres	en	tres),	planejar	alguna	activitat	(un	viatge,		una	recepta	de	
cuina,...),	acordar-se	d’un	record	agradable),	cantar	una	cançó,	recitar	un	poema	o	un	
llistat…

• Ús	de	la	imaginació: Imaginar-se	en	un	lloc		o	situació	agradable	(en	la	playa,	al	llit	
descansant,......)	

• Realitzar	una	activitat	absorbent:	llegir,	donar		una	volta,	parlar	amb	algú,	fer	un	treball	que	
t’	agradi,…



Estratègies	per	gestionar	la	por	i	la	
inquietud/ansietat

• Hem	de	pensar	en	el	present,	en	l’avui.	Això	interromprà	les	
fantasies	negatives	que	porten	a	l’ansietat.

• Imaginat	enfrontant-te	a	la	situació	de	forma	adequada.
• Pren	riscos,	si	intentes	evitar	el	que	tens	por,	reforces	més	

el	teu	temor.
• Recorda	que	és	més	important	fer	coses,	que	fer-les	

perfectes.
• Exposa’t	a	les	coses	que	tens	por	en	petits	passos,	de	forma	

gradual.
• Parla	pausadament	quan	et	sentis	espantat.
• Accepta’t	amb	els	teus	temors	encara	que	et	sentis	

espantat	i	treballar	per	canviar	els	pensaments	que	et	
produeixen	por.

• Atura	els	pensaments	obsessius	que	t’espanten,	utilitza	la	
tècnica	de	l’STOP.



Estratègies	a	llarg	termini

REESTRUCTURACIÓ	COGNITIVA :		desmuntar/	
debatre’ns	el	pensament	disfuncional.

De	que	em	serveix		la	ansietat	si	es	una	suposició?.	
Patiré	sense	necessitat.
És	lògic	aquest	pensament?
Es	possible	però	quina	probabilitat	hi	ha	de	que	
passi?	Relativitzar.
Que	és	el	pitjor	que	pot	passar	?	Tolerar	la	
incertesa	.
Valorar	la	intensitat	de	la	emoció	i	comparar-la	
amb	un	altre	fet	més	greu.	Relativitzar.	



ansietat,	pànic

Situació	
percebuda	

emoció conducta Pensaments	,	creences

Inquietud,	
por

irracional

racional

Podríem	dir	que	tenim	
por	i	ansietat	,	en	més	o	
menys	mesura,	
bàsicament	per	dos	
raons:
• Davant	d’un	perill	

imminent.
• Davant		un	perill	

imaginari.

Font:	Institut RET		Barcelona	

AMENAÇA	
O	PERILL

Evitació,	fugir,	
escapar,	buscar	
seguretat,	
control	
conductes	
supersticioses,	
distracció,	buscar	
tranquil·litzar-se.

Afrontar	
Protegir-se		
Asumir	
riscos

Sobreestimar	las	
possibilitats	que	passi	el	
succés	que	tenim	por:	
“ES	PROBABLE”.
Infravalorar-les	habilitats	
de	fer	front	a	la	amenaça.
Veure-ho	com	
HORRORÓS	
Preocupacions	
irrellevants	per	a	la	tasca.
Tenir	fortes	
autoexigències	
d’aprovació	i/o	perfecció.
Estimar	les	conseqüències	
probables	que	passi:	“ES	
POSIBLE”
Valorar	adequadament	les	
habilitats	d’afrontament	a	
l’amenaça.
Veure-ho	com	
DESAGRADABLE,	no	
magnificar-ho.
Preocupacions	rellevants	
per	a	la	tasca.



EMOCIONS	POSITIVES	
AGRADABLES	



L’ALEGRIA



Que	és	l'alegria?
L'alegria	és	la		emoció	que	es	
produeix	davant	d’un	esdeveniment	
favorable.		
És	una	emoció	senzilla	i	sense	
complicacions.	No	necessita	quasi	
regulació,	es	controla	
automàticament.	

Les	causes	de	l’alegria	son:	
L’assoliment	d’objectius,	l’atenuació	
d’un	malestar,	l’observació	de	la	
felicitat	d'algú	a	qui	apreciem,	o	la	
contemplació	de	alguna	cosa	que	
es	sembla	bonica.

La	intensitat	de	l’alegria	dependrà:
• Del	grau	de	desitjabilitat	del	objectiu	assolit.
• De	la	realitat	del	esdeveniment
• La	proximitat	psicològica	del	desencadenat	d’aquesta	

emoció.		
• El	nivell	d’activació	fisiològica	prèvia.
• L’inesperat	de	l’esdeveniment	.

L'alegria	pot	tenir	matisos:	
estar	content,	goig,	plaer,	
gaubança,	entusiasme,	eufòria,	
diversió,	humor......



Per	que	serveix	l’alegria	?

• Atenua	l'estrès	i	l’ansietat,	degut	a	que	amb	la	alegria	es	
genera	serotonina.	(És	un	mecanisme	de	defensa	idoni	per	
afrontar		l'estrès	i	l’ansietat)

• Afavoreix	la	creativitat	i	la	cohesió	social	(	facilita	la	
interacció	amb	els	altres,	som	més	servicials).

• Augmenta	les	nostres	defenses	,	es	pot	dir	que	l'alegria		té	
múltiples	beneficis	per	a	la	salut.

• Els	efectes	físics	de	l’alegria	son:		augment	de	la	freqüència	
cardíaca,	augment	de	la	pressió	sanguínia...

Es	important	crear	situacions	que	permetin	
viure	i	experimentar	moments	d’alegria



El	sentit	de	l’humor	
• Culturalment	ens	han	ensenyat	a	estar	sempre	preocupats,	la	negativitat	té	un	paper	

protagonista.	La	preocupació	és	senyal	de	respecte,	hem	d’estar	seriosos.	Estem	en	un	món	on	
queixar-se	i	lamentar-se	és	el	normal.	Prendre’s	la	vida	tan	en	serio	provoca	que,	a	vegades	,	
dramatitzem	excessivament.	En	aquest	entorn	sociocultural	prendre’s	la	vida	amb	humor	es	
incompatible.

• Prendre’s	la	vida	amb	humor	implica	no	caure	en	el	victimisme	,	desterrar	els	bucles	de	
pensaments	negatius	i	deixar	de	lamentar-nos,	mentre	comencem	a	actuar.	Hi	ha	que	acceptar	
tot	allò	que	no	tenim	cap	control.	De	que	serveix	alimentar	una	emoció	desagradable	perquè	es	
converteixi	en	un	estat?

• Cal	veure	la	part	positiva	de	tos	allò	dolent	que	ens	passa	,	doncs	passa	igualment,	ho	veiem	
d’una	manera	o	un	altre.	L’humor	i	el	riure	ens	ajuden	a	llevar-li	foc	als	assumptes	escabrosos.

• El	riure	i	les	endorfines	(morfines	naturals	que	segrega	el	nostre	cos)	van	de	la	mà,	hauríem	de	
veure	les	coses	amb	més	humor.

TU	TRIES	COM	AFRONTAR	LA	VIDA,	DES	DE	LA	TRAGÈDIA	O	DES	DE	LA	COMÈDIA.



EL	SENTIT	DE	L’HUMOR	

• L’humor	es	refereix	a	una	manera	de	presentar	la	realitat,	enjudiciar-la	o	
comentar-la,	ressaltant	el	costat	còmic,	rialler	o	ridícul	de	les	coses.	L’humor	
a	vegades	consisteix	simplement	en	tractar	a	la	lleugera	les	coses	greus	i	
greument	les	coses	lleugeres.	

• Tenir	sentit	de	l’humor	significa	ser	capaç	de	relativitzar	les	situacions.
• L’humor	i	el	riure	contraresten	les	experiències	d’emocions	negatives,	

intensifiquen	la	confiança	entre	les	persones,	preparen	a	l’organisme	per	
experimentar	plaer	sensorial,	atenuen	l'estrès,	redueixen	el	malestar	i	el	
dolor,	baixen	la	tensió.

L’humor	i	el	riure	són	altament	beneficiosos	per	a	la	salut	
mental	i	física.	
La	investigació	científica	ha	confirmat	aquests	beneficis	
potencials.

https://www.youtube.com/watch?v=BXSuiBTBI6c rojas	marcos	10,37-13,35



Estratègies	per	allargar	la	alegria	per	un	repte	
aconseguit

• Celebra	amb	tu	mateix	o	amb	algú	el	que	has	assolit.	Has	de	posar-te	en	una	situació	en	el	
q	l'únic	objectiu	sigui	gaudir.	(mira	una	pel·lícula	que	tens	ganes	de	veure,	llevat	una	
miqueta	mes	tard...)

• Dóna’t	una	estona	per	recrear-te	en	el	que	has	aconseguit	i	comparteix.	Explica-li	als	
altres	quin	recorregut	has	fet	per	aconseguir-ho,	els	moments	que	vas	sentir	la	temptació	
d’abandonar,	el	que	t’ha	costat	aconseguir-ho.

https://www.youtube.com/watch?v=2lv1A_S-sBw el	poder	de	la	sonrisa	

https://www.youtube.com/watch?v=tA3MIAMw_pk Punset	



ALEGRIA	DESADAPTATIVA	(EUFORIA/MANIA)

L'alegria	deixa	de	ser	adaptativa	(útil	per	a	la	nostra	supervivència)	en	
certes	ocasions		i	es	torna	desadaptativa	en	diferents	graus	com	la	
hipermania	(grau	patològic	màxim)	i	la	hipomania	(grau	mes	moderat),	
es	caracteritza	per:
• Exalçament	excessiu	de	la	seva	persona.
• Ànim	persistentment	elevat,	expansiu,	hiperactiu	i/o	irritable
• Tenen	plena	convicció	que	son	persones	de	grans	assoliments.
• Presenten	una	disminució	de	la	necessitat	d’hores	de	descans.	No	

acostumen	a	dormir	més	de	tres	o	quatre	hores.
• La	seva	hiperactivitat	es	pot	transformar	en	promiscuïtat	sexual,	o	un	

elevat	compromís	polític	o	religiós.	Aquestes	persones	estan	
convençuts	de	que	estan	per	sobre	del	altres	i	no	tenen	cap	respecta	
per	les	normes	socials.



EUFORIA	

Situació	
percebuda	

emoció conducta Pensaments	,	creences

ALEGRIA	

irracional

racional

Sentim	alegria,	
bàsicament	davant	de	
qualsevol	esdeveniment	
que	ens	resulti	agradable.

Font:	Institut RET		Barcelona	

GUANY	O	
EXIT		

Minimitzar	les	
conseqüències	de	les	
nostres	conductes.
Pensar	que	som	
invulnerables.	
Enalteixen	de	forma	
excessiva		la	seva	
persona.
Pensen	que	estan	per	
sobre	dels	altres.

Estimar	les	conseqüències	
probables	de	les	nostres	
accions	.

• Desprotegir
-se

• riscos	no	
calculats

• expansiu

Compartir	
expressió



L’AMOR	



QUÈ	ÉS	L’AMOR?
• L’amor	és,	probablement	l’emoció	més	complexa	

que	existeix	i	a	la	vegada	la	que	ha	estat	menys	
investigada,	segurament	degut	a	la	dificultat	d’una	
definició	operativa.

• És	més	que	una	emoció.

La	funció	de	l’amor	es	augmentar	les	probabilitats	de	permanència	de	
l'espècie.	En	aquest	sentit	té	a	veure	amb	la	reproducció,	hi	ha	un	llarg	
procés	per	assegurar	la	reproducció,	que	pot	incloure	l'atracció	sexual,	
el	compromís,	la	maternitat	y	paternitat,	la	convivència,	l'educació	dels	
fills,	etc.	Depenent	en	quin	aspecte	prestem	atenció,	tindrem	diferents	
formes	d’entendre	l’amor.



QUÈ	ÉS	L’AMOR?

L’AMOR	ES	UN	SENTIMENT	QUE	ACTIVA	UN	COMPROMÍS	EN	FAVOR	DEL	BENESTAR	
DE	LES	PERSONES	ESTIMADES.

L’amor	és	l’emoció	experimentada	por	una	persona	
cap	a	un	altre	persona	(	grup,	animal	cosa	o	idea).	
Es	manifesta	en	desitjar	la	seva	companyia,	alegrar-
se	amb	el	que	és	bo	per	ella	i	patir	quan	ella	pateix.	
Viure	l’amor	implica	participar	activament	en	la	
construcció	activa	del	benestar	de	la	persona	
estimada.	En	aquest	sentit	l’amor	combina	la	
tendresa	amb	la	raó	per	a	l’acció.	(emoció,	cognició	i	
comportament).	
Hi	ha	educació	sexual	però	no	ens	formen	en	l’amor.	
L’educació	prosocial	i	l’educació	emocional	son	una	
via	para	aprendre	a	amar.

A	nivell	físic	el	més	destacable	
d’aquest	sentiment		es	l’augment	
d’oxitocina,	que	és	una	hormona	que	
propicia	els	vincles	afectuosos	e	íntims	
i	facilita,	la	aparició	de	conductes	
sexuals.



QUÈ	ÉS	L’AMOR	SEGONS	STERNBERG	I	QUINS	
TIPUS	D’AMOR	HI	HA	?

Segons	Sternberg,	el	psicòleg	especialitzat	
en	el	tema	de	les	emocions,	l’amor	és	la	
combinació	de	intimitat, compromís,	i	
passió.
Intimitat	(connexió	emocional):	són	els	
sentiments	que	promouen	l’apropament,	la	
connexió		i	la	construcció	del	vincle.	És	
l’acceptació	de	l’altre		i	el	sentiment	de	
confiança	i	afecte	que	establim	amb	aquella	
persona.
Passió	(atracció	física):	és	el	desig,	no	
solament	el	físic	i	sexual,	també	és	
l’expressió	de	l’admiració	de	l’altre.	
Compromís	(visió	compartida	del	futur):	és	
la	decisió		expressa	i	autentica	de	construir	
un	projecte	amb	l’altre	persona.	És	crear	un	
“nosaltres”	un	espai	propi	on	consolidar	la	
relació.



FORMES	DE	ENTENDRE		L’AMOR	
Existeixen	varies	paraules greques	per	l’amor	que	
donen	lloc	a	diferents	formes	d’entendre’l,	entre	
elles	destaquem	eros,	àgape	i	filia.

• Amor	eròtic,	procedeix	de	la	paraula	greca	
eros i	és	un	amor	passional,	amb	desig	sensual	
i	durador.	Podem	distingir	entre	
enamorament(aspecte	més	apassionat)	i	amor	
conjugal	combina	atracció	amb	sentiments	
profunds,	compromís	e	intimitat).

• Àgape,	es	refereix	a	un	tipus	d’amor	“pur”,	
caritatiu,	altruista	e	incondicional.	Pot	ser	
l’amor	dels	pares.

• Filia,	procedeix	del	grec	philia,	és	refereix	al	
amor	virtuós,	desapassionat	inclou	la	lleialtat	
als	amics,	la	família	i	la	comunitat	i	requereix	
virtut,	igualtat	i	familiaritat.

Segons	Helen	Fisher,	especialista	en	la		
neurobiologia	de	l’amor,	esta	emoció		és	un	
poderós	sistema	de	motivació,	un	impuls	bàsic	
que	ens	permet	satisfer	una	sèrie	de	
necessitats:
La	principal	necessitat	és	la	de	sentir-nos	
estimats.	Aquesta	ànsia	és	més	intensa	que	la	
pròpia	sexualitat.	Aquest	desig	és	el	que	
coneixem	com	“amor	romàntic”.
L’impuls	sexual	és	altre	dels	motivadors.	La	
recerca	del	plaer,	de	l’autosatisfacció...
El	tercer	objectiu	és	l’aferrament	(apego),	per	
obtenir	calma	i	seguretat	al	costat	d'algú,	
aferrament	com	l’evolució	de	l’amor	romàntic	
per	assolir	la	estabilitat	i	evolucionar		com	a	
parella.

https://www.youtube.com/watch?v=E1Y2GknaxHA
La	diferencia	entre	pasión	y	amor.	Alfonso	López	Quintás



AMOR	TÓXIC	
L’amor	tòxic	es	caracteritza	per	una	sèrie	de	conductes	de	dependència	emocional	o	
control	que	converteixen	la	relació	de	parella	en	nociva.	

L’amor	tòxic	presenta	les	següents	característiques:

• Dependència	emocional,	al	menys	un	del	membres	de	la	parella	té	una	autoestima	
baixa	i	la	seva	felicitat	depèn	de	la	presencia	de	l’altre.	Té	por	a	trobar-se	amb	si	mateix.

• Codependència	emocional,		similar	a	la	dependència	emocional,	però	el	codependent	
emocional	és	addicte	a	la	dependència	de	la	seva	parella,	i	per	tant	a	la	necessitat	
d'ajudar-lo	i	preocupar-se	pel	seu	benestar.

• Vida	social	limitada,	el	membres	de	la	parella	deixen	de	costat	a	les	seves	amistats	i	es	
bolquen	pura	i	exclusivament	en	la	parella.

• Obsessió	per	la	relació,	la	inseguretat	d’algun	dels	seus	membres	fa	que	s'obsessioni	en	
excés	per	la	relació.

• És	irracional	i	poc	realista,	és	un	amor	que	viu	de	les	expectatives	irreals	,	com	a	
conseqüència	es	produeix	una	gran	frustració	en	el	membres	de	la	parella

• Necessitat	d’aprovació	de	l’altra,	com	la	persona	se	sent	buida,	busca	en	la	parella	la	
seguretat,	l’estabilitat	i	la	comoditat	que	li	falta	a	la	seva	pròpia	vida.



AMOR	TÓXIC	

• Preocupació	pel	canvi,	un	dels	membres	de	la	parella	no	tolera	que	a	l’altra	
li	vagin	bé	les	coses,	a	gran	part	per	la	seva	pròpia	frustració.

• Possessiu	i	controlador,	aquest	tipus	d’amor	no	és	un	amor	lliure,	sinó	que	
algun	dels	membres	de	la	parella	interpreta	que	l’altra	persona	és	la	seva	
possessió	i	es	torna	controlador.

• Gelós, la	gelosia	i	els	intents	de	control	formen	part	del	dia	a	dia	de	la	
parella,	el	que	els	fa	tremendament	infeliços.

• És	manipulador,	és	un	amor	manipulador,	en	el	qual	existeix	xantatge	
emocional	per	part	d’algun	dels	dos.

• Mala	comunicació,	la	comunicació	no	és	fluida,	i	per	tant,	la	relació	no	és	
cordial.	La	confiança	s’ha	perdut.

• Conflictes	excessius,	els	punts	anteriors	fa	que	la	relació	es	converteixi	en	
tòxica	i	els	conflictes	siguin	el	pa	de	cada	dia.



Atenúan	el	
vacío	

emocional	
que	sienten,	
no	lo	llenan.

DEPENDENCIA	EMOCIONAL

Patrón	de	comportamiento	de	
búsqueda	de	afecto	en	las	relaciones	

interpersonales

Causas	
probables	

Carencias	
afectivas	

tempranas	que	
crean	un	patrón	
de	relación	

interpersonal	que	
hace	que	se	

mantenga	en	el	
tiempo.

Búsqueda	de	
nuevas	relaciones	
tras	la	ruptura	

Necesidad	de	
aprobación	
de	los	demás.	

Relaciones	
exclusivas	y	
parasitarias	

Adoptan	
generalmente	
relaciones	
asimétricas
SUMISIÓN	
Es	un	medio		
no	un	fin.	

Se	aferrarán	obsesivamente	a	la	
persona	de	la	cuál	dependen	(les	
quita	el	malestar	cuando	están	

con	ella)

ADICCIÓN

Obsesión	con	
el	objeto	que	
le	da	calma,	
agradabilidad



LA	FELICITAT	
“Estat	de	benestar	emocional.	Satisfacció,	plenitud,	harmonia.	
Vivència	i	experiència		d’emocions	positives.	Absència	de	por.”	



QUÈ	ÉS	LA	FELICITAT?
• La	felicitat	té	a	veure	amb	estat	

emocionals	positius,	
segurament	és	més	un	
sentiment	que	una	emoció.	

• En	la	mesura	en	la	que	s’estigui	
en	un	estat	afectiu	caracteritzat	
per	la	alegria,	humor,	amor,	
pau	interior,	equilibri,	plenitud	
etc...,	s'està	més	a	prop	de	la	
felicitat.

• També	es	pot	dir	que	la	felicitat	
no	acostuma	a	ser	fugaç	com	el	
plaer	o	l’alegria	,	sinó	que	manté	
una	certa	estabilitat	en	el	temps.	

• La	felicitat	no	es	regeix	per	la	llei	
del	“tot	o	res”.

• La	felicitat	més	gran	procedeix	de	
l’amor,	i	la	major	alegria	procedeix	
també	del	amor,	hi	ha	una	relació	
directa	entre	alegria,	amor	i	felicitat.

• Alguns	matisos	de	la	felicitat	serien	
benestar,	satisfacció,	harmonia,	
equilibri,	plenitud,	pau	interior,	
tranquil·litat,	serenitat,...

La	psicologia	budista	
afirma	que	la	felicitat	
radica	dins	de	
nosaltres.	És	un	estat	
intern	de	pau,	de	
serenitat,	i	
tranquil·litat.	És	un	
estat	de	quietud	
interna.	La	felicitat	està	
a	las	nostres	mans	i	no	
en	allò	que	passi	a	
l’exterior.

• Moltes	vegades	a	la	
literatura	científica	es	
prefereix	utilitzar	benestar
en	lloc	de	felicitat.



TIPUS	DE	BENESTAR	
B.	Objectiu:	s’utilitza	a	les	
mesures	de	la	
macroeconomia,	el	PIB	i	la	
renda	per	càpita	per	exemple.	
La	felicitat	no	està	en	el	nivell	
de	vida	sinó	en	la	qualitat	de	
vida.

B.	Hedònic:	és	el	que	
procedeix	dels	sentits.	Els	
plaers	de	la	vista,	(art,	
paisatge,	bellesa),	oïda	
(música),	gust	(menjar,	
beguda),	olors	(perfums),	
tacte	(carícies,	amor)	son	
una	font	de	plaer	i	benestar	
que	acompanyats	d'absència	
de	dolor	son	una	forma	
d’entendre	la	felicitat.

B.	Subjectiu:	coincideix	bastant	amb	
el	benestar	emocional,	encara	que	té	
un	sentit	més	restrictiu	que	l’apropa	
al	benestar	hedònic.

B.	Eudemònic:	es	el	que	està	en	l’exercici	de	la	
virtut.	És	un	benestar	més	durador	i	profund.		Té	a	
veure	amb	estats	emocionals	positius	com	a	
conseqüència	de	la	activitat	intencional	de	
l’individuo.	Una	idea	clau	és	que	el	benestar	no	
consisteix	en	gaudir	d’un	plaer	passivament,	sinó	
en	un	compromís	actiu	amb	la	vida	i	amb	els	
altres.	Té	molt	a	veure	amb	els	compromisos	
socials	a	favor	dels	altres	mitjançant	l’altruisme	i	
la	prosocialitat.

B.	Professional:	satisfacció	
que	una	persona	pot	
experimentar	a	la	feina,	que	
és	on	passem	la	gran	part	de	
la	nostra	vida.	Això	implica	
fer	un	bon	treball,	estar	
compromès	amb	la	feina,	
fluir	al	treball,	considerar	la	
feina	com	una	forma	
d'autorealització	i	una	
contribució	al	benestar	
social.	Té	molt	a	veure	amb	
el	benestar	eudemònic.

Conèixer	els	diversos	tipus	de	benestar,	aprendre	a	desenvolupar-los,	i	
posar-los	en	pràctica	és	una	forma	de	contribuir	a	la	expansió	de	les	
emocions	positives.	Contribuint	així	al	benestar	personal	i	social.



BENESTAR	PSICOLÒGIC/	FELICITAT

El	benestar	psicològic	coincideix	pràcticament	
amb	el	benestar	eudemònic	,	en	el	qual	
s’inclou	la	autoacceptació,	el	
desenvolupament	personal	(autorealització)	,	
tenir	un	propòsit	en	la	vida,	percepció	de	un	
control	sobre	el	medi,	relacions	positives	i	
autonomia.

Ser	feliç	passa	per	tenir:
• un	sistema	de	valors	encertat	(ser	i	no	tenir,	

prioritzar	i		gaudir	de	les	experiències	amb	els	
amics,	la		família,)	

• enfocar-nos	en	el	moment	present,	
• estimar-nos	de	forma	incondicional	(amor	a	tu	

mateix,	a	la	vida	i	als	altres)	i	
• saber	apreciar	el	que	tenim,	deixant	de	queixar-

nos	i	adoptant	una	mirada	alegre	de	la	vida.	

SI	ETS	CAPAÇ	D’ESTIMAR	EL	SENZILL,	L’HUMÀ,	I	ELS	
PETITS	DETALLS	A	LES	HORES	ACONSEGUIRÀS	SER	FELIÇ.

LA	FELICITAT	NO		ÉS	UN	ESTAT	EMOCIONAL	CONCRET,	ÉS	UNA	FORMA	DE	VIDA.

LA	FELICITAT	NO	ES	TROBA,	ES	CONSTRUEIX.	
ESTA	DINS	NOSTRE.



COM	PODEM	CONSTRUIR	LA	NOSTRE	
FELICITAT?

No	podrem	ser	mai	feliços	si	ens	exigim	i	ens	
pressionem.	
La	felicitat	és	un	estat	de	fluïdesa	mental,	
d'acceptació	i	de	viure	el	moment.

Hem	de	deixar	de	costat	las	necessitats	
absolutistes,	el	pensar	que	ho	tenim	
que	tenir	costi	el	que	costi	ens	posa	
ansiosos,	(la	felicitat,	treball,	el	cotxe…)	
si	no	ho	aconseguim	ens	frustrem		i	ens	
deprimim	o	ens	fa	molta	ràbia.
Hem	d’aprendre	a	gestionar	les	
emocions.

Per	ser	més	feliç	es	precís	enfocar-nos	en	el	present.	Res	
existeix	ni	res	és	real,	sol	el	que	estem	experimentant	just	ara	
amb	els	nostres	cinc	sentits.	Ens	pot	ajudar	sobre	això	la	
tècnica	del	minfulness.	

• Aprenent	a	perdre	(tolerar	la	frustració)
• Defensant	els	nostres	drets	(posar	límits,	saber	dir	que	

NO).
• Estimant	amb	el	nostre	cervell	(emoció	+raó)
• Tenint		amor	propi	(estimar-nos,	cuidar-nos).
• Construint	una	autoestima	equilibrada	(no	necessitem	

l’aprovació	del	altres)
• Desenvolupant	un	ego	equilibrat
• Planificant	temps	per	nosaltres.
• Aconseguint		saber	perdonar	(a	nosaltres	i	al	altres)



“Estoy	convencido		de	que	la	felicidad	no	tiene	nada	que	ver	con	estar	contento.	La	gente	confunde	

felicidad	con	alegría,	y	por	lo	tanto,	hace	pasar	la	felicidad	por	las	cosas	que	le	pasan,	cree	que	es	feliz	

cuando	le	pasan	cosas	buenas	y,	cree	que	no	lo	es	cuando	le	pasan	cosas	malas.	

La		felicidad	que	yo	hablo	tiene	que	ver	con	otra	cosa,	la	felicidad	que	yo	hablo	tiene	que	ver	con	la	paz	

interior,	tiene	que	ver	con	la	serenidad,	tiene	que	ver	con	la	certeza	de	estar	en	el	camino	correcto	y	

estar	en	el	camino	correcto	no	es	un	accidente,	es	una	decisión,	es	una	construcción,	es	una	acción,	ser	

feliz	o	no	ser	feliz,	por	supuesto	depende	de	ti,	y	como	depende	de	ti,	depende	también	de	lo	que	tú	

hagas	para	ese	camino,	lo	que	tu	decidas	para	ese	camino,	y	por	lo	tanto	es	tu	responsabilidad.	

Me	parece	muy	justo	aclarar	que,	por	lo	menos	para	mi,	la	felicidad	no	es	un	derecho	de	todos,	es	una	

obligación	de	cada	quien.	Creo	que	estás	obligado	a	trabajar		para	hacer,	dedicarte,	ocuparte,	darle	a	

este	camino	tu	energía,	tu	accionar,	tu	dinero	y	tu	tiempo	al	servicio	de	una	de	las	pocas	obligaciones	

que	tiene	el	ser	humano,	ser	feliz,	el	precio	a	pagar	por	el	privilegio	de	estar	vivo.”

Jorge	Bucay	(	extraído	del	video	¿Qué	es	la	felicidad?
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