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Seminari d'aprenentatge de la 
tècnica de meditació avançada 

 
Taller de 8 hores 
 
Orientat a executius, directius, organitzacions, esportistes d’elit, i persones, en 
general, que tenen alts nivells de responsabilitat. 
 
Descripció: Dins els programes de “Team building” i/o reunions de treball en equip, la 
meditació avançada és una eina fonamental per a potenciar a la persona i ajudar, en 
el context de desenvolupament de les organitzacions, augmentant l’efectivitat i el 
rendiment. 
 
Els objectius d’aquest taller són: 
 

A. Exposar el valor del programa de meditació avançada per a equips d'alt 
rendiment. 

 
B. Aprendre la tècnica de meditació avançada. 

 
Es tracta d'una jornada sencera que es pot incloure en qualsevol programa llarg de 
"team Buiding" i/o reunions de treball en equip, amb l'objectiu d'oferir l'aprenentatge 
bàsic de la tècnica de Meditació, en la seva forma més avançada, com a eina per 
potenciar la persona. La sessió es divideix en dues parts; la primera part es realitza al 
matí i inclou una comprensió sobre el valor de la meditació en la millora del procés 
d'auto lideratge, també els beneficis que es poden obtenir de la pràctica regular, què 
és i no és la meditació, que se sent durant la pràctica, la relació entre la ment i el cos, 
consciència i física quàntica, així com altres aspectes de manera introductòria. També 
es realitza una pràctica de Hata Ioga i la iniciació a la tècnica de meditació; això inclou 
l'aprenentatge bàsic de la tècnica i dinàmica quotidiana de la pràctica. Els integrants 
del grup obtindran una experiència única i completa del potencial de les eines 
combinades de Hata Ioga i meditació. A la tarda es realitzarà una segona sessió de 
Hata Ioga i meditació avançada; després es realitzarà una explicació dels principals 
aspectes que cal tenir en compte sobre la pràctica correcta de la meditació i la seva 
continuïtat: això és fonamental de cara a incorporar la meditació com a pràctica diària. 
La jornada acabarà amb una sessió d'avaluació sobre el taller a més de precs i 
preguntes. 
 
Principals beneficis del taller: 
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Aprenentatge de la tècnica de meditació en la seva forma més avançada. Obtenir una 
experiència sòlida de reducció d’estrès, generar serenor, auto control, pau interior, 
augment d’energia i millora de les relacions interpersonals, a través de la meditació 
avançada. Et prepara a l’equip per a la resta de les sessions de “team building” i/o 
activitats professionals conjuntes. També dóna unes pautes per a poder utilitzar en el 
dia a dia. Durant el seminari els assistents experimentaran part dels beneficis de la 
pràctica de la meditació avançada: 
 

• Reducció de la fatiga i de l’estrès 
• Recuperació i increment del nivell d’energia 
• Manteniment del nivell de rendiment, augmentant la mitjana 
• Creació de “peak performance” 
• Increment de l’estat del benestar 
• Augment de l’autoconfiança 
• Millora del clima de grup 
• Reducció de la conflictivitat 
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