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Cat Dossier 3 BLOQUES LES BASES DEL COACHING TRANSFORMACIONAL  

TALLER DE COACHING 
- Les bases del Coaching Transformacional- 
 
 
TALLER DE COACHING PER A TOTS  
 
El coaching originalment, es dóna a conèixer, com una eina utilitzada per 
assessorar i orientar a executius de grans empreses. No obstant això, avui dia, 
podem tenir a l'abast de la mà les aportacions d'aquesta valuosa perspectiva 
per aplicar-la a tots els àmbits, estaments, i gèneres. I per descomptat, podem 
servir-nos del coaching per facilitar, i brindar qualitat a la nostra vida laboral, 
com així també, personal. 
Amb l'estratègia de les preguntes "làser", ens possibilita prendre consciència, 
moure'ns de llocs estancats, i predisposar per transitar aquest procés de 
descobriment. 
La "conversa transformadora" porta a crear altres realitats que ens permeten 
potents transformacions. 
Aquest taller és, en definitiva, una invitació a obrir noves portes que fins ara no 
crèiem que es poguessin obrir, o de vegades, ni tan sols havíem imaginat que 
existien. 
 
Metodologia 
Aprendre és transformar-se. 
 
Objectiu: 
Crear les condicions adequades per detectar les transformacions desitjades, 
tant personals com professionals, i iniciar el camí del canvi. Amb la finalitat 
última de millorar l'acompliment i facilitar el benestar en l'àmbit professional. 
 

LECTURES 
 
Lectura 1 
Naturalesa del Coaching Transformacional (CT) 
 
El Coaching Transformacional (CT) és una pràctica que atén els assumptes humans 
amb un enfocament fonamentalment innovador: ofereix a la persona un context 
d'aprenentatge perquè encari el seu aprendre i reaprendre no només amb el cervell 
sinó amb les seves emocions, cos i esperit. 
 
Alguns principis del coaching. 
Per accedir a la comprensió de la persona la clau és el llenguatge. 
Humberto Maturana, biòleg, arriba a afirmar que el llenguatge és el que constitueix 
l'ésser humà perquè és el que el fa ser el tipus de ser que és. Si considerem aquesta 
interpretació com a punt de partida acceptable podem comprendre millor el que és la 
persona per al coaching. 
 
La comprensió tradicional sosté que la persona posseeix un fons o essència 
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immutable que no pot canviar. Tot i que res autoritza a parlar d'aquest fons com una 
cosa permanent o fixa, tot el que es diu de la persona s'interpreta que pertany a 
aquest ésser immutable que és i, per tant, no es pot canviar. No es considera que són 
idees o creences sobre aquesta persona, sinó que es viuen aquestes interpretacions 
com si fossin la realitat. 
 
Si diem "Ana és honesta" assumim que l'honestedat és una característica immutable 
que pertany a Ana i que no pot canviar. No ho veu com una creença sobre Ana, sinó 
que és la realitat mateixa. 
 
Aquesta interpretació que la persona fa de si mateixa i dels altres es diu judici. Els 
judicis són opinions, interpretacions, explicacions, creences, definicions amb què la 
persona crea una realitat nova que només disponible en l'idioma i que no existia abans 
de ser formulada. 
 
La persona és una màquina de fer judicis. Pot arribar a adonar-se que els seus judicis 
no descriuen res sinó que només donen, algunes propietats, característiques, que per 
a ell són significatives. 
 
Hi ha la possibilitat, llavors, que la persona les reinterpreti si considera que no ho estan 
ajudant a viure millor. 
 
Amb el llenguatge la persona no només descriu i explica la realitat, sinó que genera 
noves realitats, dóna sentit a la seva existència, defineix el que és possible per a la 
seva vida, modela el seu futur, prediu com actuarà. 
 
La persona no es queda en les explicacions i interpretacions sinó que actua en funció 
d'aquestes. Les accions són la forma en què la persona es manifesta, a través d'elles 
es crea a si mateixa. 
 
D'alguna manera la interpretació o creença no pertany a la persona, sinó més bé la 
persona pertany a la creença, aquesta posseïda per la creença. 
 
"Hi ha una creença en la teva ment en aquest moment. 
Com més la sostinguis, més estaràs enganxat en ella, 
més vida i més poder li estàs adjudicant. 
Si li dones tant de tu es converteix en real. 
Si més no assegura't que és una gran creença! " 
 
Aquest flux intermitent d'interpretacions constitueixen la conversa interna de la 
persona. El diàleg intern. Que pot ser en gran manera inconscient. El procés de 
coaching li fa veure aquesta conversa i li possibilita que reemplaci les seves 
interpretacions limitants per unes possibilitadores. 
Aquest procés de canviar les seves creences requereix una presa de consciència a 
més de persistència, determinació i consistència. 
 
La persona com a observador. 
Tot ésser humà interpreta el món a la seva manera. Segons com interpreta el que està 
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passant actuarà d'una o altra forma en la recerca del resultat aspirat. Hi ha alguns 
límits i obstacles en la seva capacitat d'aprendre i accionar que poden aparèixer com: 
- Predisposicions biològiques. Com per exemple talents especials. 
- Competències tècniques i tecnològiques. Varietat d'eines que requereixen 
d'aprofundiment per saber utilitzar-les. 
- Factors emocionals. Disposicions que expressen el grau de motivació per aconseguir 
els resultats aspirats. 
 
Aquestes barreres no constitueixen dificultats serioses per obtenir un determinat 
resultat. Hi ha altres factors realment crucials que afecten el seu accionar. Presentem 
dos principals: 
- El tipus d'observador que és. Quan la persona no assumeix que la mirada amb la que 
observa el món està condicionada pel tipus d'observador que és, amb els components 
lingüístics, emocionals i corporals que disposa. L'objectiu d'aquesta proposta és 
facilitar un canvi en el tipus d'observador que s'és, dissolent els obstacles per 
expressar-se i exercir, que ja pugui tenir. 
- Els sistemes als quals pertany. La seva capacitat també està condicionada pels 
sistemes en què participa on no és fàcil distingir la configuració de les múltiples 
relacions de les que forma part. 
 
De vegades la dinàmica en què s'està immers possibilita a la persona accions que el 
modifiquen a si mateix i al sistema. Si el resultat el satisfà, seguirà actuant com ho va 
fer. 
Si no el satisfà té davant seu diverses alternatives: una possible, és resignar-se. 
Una altra opció, que en realitat és un ingredient de l'anterior, és buscar una explicació 
al resultat insatisfactori. De vegades l'explicació acaba sent una justificació en el sentit 
que legitima el resultat insatisfactori actuant com un tranquil · litzant (alhora que un 
paralitzant). 
Hi ha una tercera opció que permet assumir el compromís de modificar el resultat 
insatisfactori. Aquesta opció és la que obre el domini de l'aprenentatge. 
 
Transformació no és només canvi. És un nou tipus de canvi. 
Hi ha un tipus de canvi que no es tria perquè es dóna com a part del propi esdevenir, 
del propi canvi permanent que es manifesta de múltiples maneres. Ex Les cèl · lules de 
l'esquelet ossi que canvien cada tres mesos. 
Hi ha un altre tipus de canvi que és el que es pot dir que es tria, quan un pren una 
decisió, per ex. casar-se, separar-se, fer una determinada activitat, canviar de casa, 
etc. Aquests canvis estan sempre dins l'horitzó de possibilitats existents per a la 
persona que és. El que està en joc són les possibilitats que la persona és capaç 
d'observar, però no està en joc ell mateix com a Persona. 
 
El tipus de canvi que el coaching proposa porta a la persona a: 
- Observar, qüestionar, i canviar els principis de coherència que el constitueixen fins a 
aquest moment. 
- Explorar possibilitats que no ha estat capaç de veure abans. 
- Sorprendre d'entrar en dimensions que estan més enllà del que s'hagués imaginat. 
La transformació no es refereix a descobrir simplement noves habilitats, capacitats 
pràctiques i concretes sinó a un gir en la manera com la persona s'interpreta a si 
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mateixa i com es posiciona en el món. És una oportunitat de canvi on no se sap per 
endavant tot el que sigui possible. Aquesta magnitud de canvi també, indubtablement, 
canviarà els resultats que la persona produeix. El concepte de transformació es 
fonamenta en la proposta del Coaching de concebre la vida com un espai obert en el 
qual els éssers humans s'inventen a si mateixos contínuament. 
 
Quan la persona accepta que 
- No sap com són les coses realment i 
- Només sap la seva pròpia interpretació, 
Llavors pot atrevir-se a revisar i qüestionar la seva interpretació i començar una 
transformació. 
 
El treball del Coach. 
- Consisteix a conèixer els fets, les accions, l'experiència, el fenomen, a més de la 
història, la interpretació, explicació i el judici del client. 
- Separar els fets de les explicacions perquè l'aprenent no segueixi atrapat en el seu 
auto-interpretació. 
- Desafiar respectuosament la seva interpretació facilitant l'accés a altres possibles 
explicacions o reinterpretacions que li "obriran" a noves opcions transformacionals. 
 
El trencament, objecte del coaching. 
Els trencaments constitueixen l'objecte d'observació del coaching com a pràctica 
professional. Els trencaments són crisis recurrents que la persona s'enfronta, obstacles 
i limitacions en la seva capacitat d'accionar, tensions que es repeteixen en diferents 
contextos de la seva vida provocats per la manera limitada d'ésser humà. La persona 
intueix que "alguna cosa" en la seva vida no va bé i es dóna compte que es requereix 
un observador diferent per assistir a resoldre aquesta tensió, algú que tingui distincions 
i competències que ell no té. Arriba a reconèixer que: 
- Hi ha alguna cosa incomplet, insuficient en l'observació que fa de si mateix. 
- La situació no és acceptable i la declara una ruptura. 
- És possible expandir l'espai de possibilitats del que és com a persona més enllà del 
que el mateix creu, i 
- Està disposat a convertir-se en un aprenent del que és com a Persona. 
 
El coaching accelera el progrés del client proveint major focalització i valorització de 
les seves opcions. Es concentra en la situació del client en el moment actual i clarifica 
el que està disposat a fer per arribar a on ell vol en el futur. 
Aquesta interacció crea claredat i mou al client de coaching a l'acció transformadora. 

Lectura segona, primera part. 
 
DISPOSICIONS CORPORALS - EMOCIONALS 
Els éssers humans estem sempre en constant canvi que es manifesta en tres 
dimensions: el llenguatge, els estats emocionals i l'energia corporal. 
El coach al cas de qualsevol d'aquestes tres dimensions mentre guia i estimula els 
nous "aprenentatges" en la nostra capacitat d'accionar. 
L'energia corporal i emocional es manifesta com senders energètics que ens permeten 
expressar-nos en la vida. Generalment tendim a preferir una d'aquestes disposicions, 
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desaprofitant el valor de les altres. La proposta del coaching és incorporar totes juntes 
per manifestar-nos amb força en una vida que pot resultar més lliure, flexible i plena. 
 
• OBERTURA 
És l'energia disponible per donar i rebre amor en el món, explorar nous camins, 
escoltar i comprendre a un mateix i als altres. 
 
Estat emocional associat: acceptació. 
També: Tendresa, empatia, pau, conformitat. 
 
Postura i moviments: 
Relacionats amb l'expansió i obertura del pit, plexe solar, zona de l'estèrnum. Columna 
dorsal estirada i entrada. Espatlles cap enrere. 
 
Ombra de l'obertura: 
Quan l'obertura és excessiva s'està incondicionalment disponible per als altres amb un 
desig desesperat de reconeixement i aprovació. Aquest excés pot bloquejar el 
demanar, rebre suport, afecte i tendresa dels altres. 
Quan l'obertura és escassa és gairebé impossible treballar en equip o establir una 
relació duradora i de confiança amb els altres. Es mostra desinterès per gairebé tot i 
requereix un estímul poderós des de fora per no caure en la depressió. 
 
• FLEXIBILITAT 
És la disposició per navegar contínuament en el canvi. Permet accionar àgilment. 
Autoritza a cometre errors, canviar de parer, preguntar en comptes de respondre, 
imaginar-nos el misteri de la vida. És la font de la creativitat. 
 
Estat emocional associat: entusiasme 
També: alegria, optimisme, diversió delit. 
 
Postura i moviments: 
La possibilitat d'estirar el cos i contorsionar-lo per perdre el seu centre de gravetat. 
 
Ombra de la flexibilitat: 
Quan és excessiva hi ha ociositat i covardia davant les situacions difícils. Hi ha una 
addicció per la s coses noves i pel que està sempre de moda. Dificultat per prendre’s 
les coses seriosament. Hi ha molts riures que és més aviat per burlar-se dels altres. Es 
viu en somnis amb problemes per materialitzar en la realitat. Hi ha un enamorament de 
projectes que no tenen base que els sustenti. 
Quan la flexibilitat és escassa és difícil obrir-se a aprendre i crear en cap àmbit 
possible. Apareix un estat d'ànim pesat on a cada cosa se li busca minuciosament 
seva raó de ser. Només es valora que difícil i ardu, potser el dolorós i aclaparador. 
 
• ESTABILITAT 
És l'energia que ens fa trepitjar ferm en l'aquí i ara i crear un terreny segur per 
construir la nostra vida. Genera vincles duradors amb la gent, idees, projectes i les 
organitzacions. 
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Estat emocional associat: paciència. 
També: perseverança, disciplina, serenitat, honestedat. 
 
Postura i moviments: 
El cos de consolida a la terra. Fermesa de to muscular. 
 
Ombra de l'estabilitat: 
Quan és excessiva es manifesta en possessivitat, control, i límits per protegir-se. Es 
resisteix a avançar i deixar el passat enrere. Es manifesta arrogant, fora de moda, 
antiquat i molt temorós dels desconegut. 
Quan és escassa domina un sentiment continu d'inseguretat. Resulta difícil manejar 
els desafiaments de la vida quotidiana. 
 
• DETERMINACIÓ 
És la disposició que sosté el nostre poder i força de voluntat. Ens concentrem en les 
nostres metes, establim límits, sabem dir "no", som capaços de fer realitat els nostres 
somnis, marxem cap endavant. 
 
Estat emocional associat: convicció. 
També: assertivitat, força de voluntat, passió, confiança plena. 
 
Postura i moviments: 
Moviments energètics del cos. Seguretat en el moviment i en la postura. 
 
Ombra de la determinació: 
Quan és excessiva apareix una obsessió per controlar, exercir poder, dominar sense 
límits, influir en tots amb les seves pròpies idees. 
Quan és escassa hi ha un sentiment d'estar vençut i esgotat. Es veuen obstacles al 
voltant i res motivat a encarar desafiaments. 
 
Lectura segona, segona part. 
 
EMOCIONS, ESTATS EMOCIONALS, I ESTATS D'ÀNIM 
 
"Quan estiguis disposat a viure les teves emocions completament, 
sense resistència de cap classe, veuràs que s'esvaeixen en uns segons. 
El que les manté dins teu és teu resistència a reconèixer-les. 
Els dones la benvinguda i perfumen la teva vida, les resisteixes i enverinen la teva 
vida” 
Joseph Collins 
 
La tradicional interpretació que els éssers humans estem constituïts per dos dominis 
diferents i separats, la ment i el cos, provoca un dilema sempre que volem aprofundir 
sobre els nostres estats emocionals. La interpretació d'aquesta cultura en la qual 
estem immersos, que ens declara éssers racionals, ens dificulta veure que tot sistema 
racional té un fonament emocional. 
El filòsof Robert Salomó considera que les emocions no són simples reaccions 
instintives sinó connexions intel · ligents i refinades amb el món que ens envolta. 
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Aquestes connexions donen significat a la nostra vida: perquè estem emocionats 
sentim que la nostra vida té un significat. 
 
Les emocions: Com predisposicions per a l'acció que fan possible que ens dirigim cap 
a alguna cosa determinat. Són menys durables i apareixen com remolins energètics. 
Emoció, etimològicament és E: energia i emoció, moció, moviment. Aquesta poderosa 
energia en moviment ens porta informació per dir-nos com ens sentim amb el que 
estem vivint en aquest moment. 
 
Els estats d'ànim: Com predisposicions i orientacions fonamentals en la vida. Són més 
duradors i persistents 
 
El coaching sosté que la nostra vida emocional és la clau pari entendre la conducta i 
tot el relatiu al benestar i al sofriment de nosaltres com a éssers humans. 
 
Els estats emocionals (conjunt d'emocions): Són camps energètics que expressen no 
només com ens sentim en una determinada situació sinó que ens predisposen a 
desenvolupar-nos d'una manera especial. Quan estem presos per un estat emocional 
s'altera la nostra capacitat per a l'acció. 
Sempre ens trobem en un estat emocional o un altre. Són involuntaris. Són part de la 
nostra transparència. Condicionen el que podem aconseguir. Afecten el resultat de les 
nostres accions. Constitueixen àrees de l'aprendre i canviar. 
Contribueixen a definir el que és possible o no és possible en la nostra vida. 
 
Reflexions: 
 
"Els sentiments intensos ens aclaparen, desacomoden fàcilment el fràgil equilibri de 
les nostres vides. Resistim contínuament no només la nostra angoixa i pesar sinó 
també la nostra exuberància i gaudi. Frenem la lliure expressió fins que de tant en tant 
explotem. No ens adonem que qualsevol sentiment plaent o penosos pot ser una 
onada que ens navegui cap al nostre propi interior d'autenticitat. "Arjuna Ardagh 
EMOCIONS. 
 
Les emocions es produeixen quan experimentem un canvi en el flux del viure. Estan 
associades, per tant, amb els trencaments. 
Els trencaments són manifestacions d'una ruptura en l'espai de les nostres 
possibilitats: el que crèiem que era possible no és més possible o el que enteníem que 
no era possible ara sí que ho és. 
Les emocions apareixen en un moment en que hi ha un gir en el camp de les nostres 
possibilitats. Emergeixen quan certs esdeveniments identificables alteren el fluir ja 
conegut o previst (transparència). Les emocions són, llavors, energies específiques 
que es manifesten com a reacció a un esdeveniment que les precedeix. 
Esdevenen quan un esdeveniment modifica el nostre espai de possibilitats. 
 
ESTATS D'ÀNIM. 
 
No estan relacionats amb un esdeveniment particular. S'han instal · lat en un fons 
emocional permanent que determina contínuament un particular horitzó de possibilitats 
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que condicionen les accions que prenem. Aquest rerefons impregna el que 
interpretem, manifestem i actuem. 
 
EMOCIONS ESTATS D'ÀNIM 
Es poden identificar els esdeveniments que la provoquen. No sempre els podem 
relacionar amb esdeveniments específics. 
Tenen una temporalitat curta Tenen una temporalitat estesa 
Són reactives Són més profunds i recurrents 
Succeeixen amb rapidesa Viuen en el rerefons interpretatiu 
 
Una cosa que comença com una emoció pot esdevenir un estat d'ànim quan roman 
prou per moure al rerefons i des d'aquí ens mou a actuar de manera determinada. 
Esdeveniments molt significatius que han commogut d'una manera particular la 
definició d'un mateix, com perdre un treball, mudar-se a un nou lloc, etc, són, de 
vegades, els que provoquen emocions que s'estacionen en l'estat d'ànim de la 
persona. 
 
Facticitat i possibilitat de l'ésser humà. 
Les emocions i els estats d'ànim determinen el ventall possible d'accions: algunes 
apareixen possibles i altres no, algunes opcions s'obren i altres es tanquen. 
Els estats d'ànim són transparents, estem immersos en ells sense poder distingir 
fàcilment. Creiem que el seu contingut és més aviat una propietat del món que ens 
envolta: Si estem amb l'ànim decaigut assumim que tot al voltant nostre és difícil, dur, 
complicat, etc. La transparència ens dificulta veure que aquesta funció no pertany al 
món sinó a l'ànim en què estem. 
 
En aquest sentit, els estats d'ànim juguen el mateix rol que les interpretacions 
lingüístiques: defineixen les possibilitats d'acció més de la nostra pròpia identitat, el 
món en què vivim i el futur possible. 
Són interpretacions automàtiques que tot i que sabem que no les hem creat estem 
immersos irremeiablement en elles. 
 
El coaching considera que el nostre grau de benestar i / o sofriment està determinat 
pels estats d'ànim i les interpretacions que fem de les nostres possibilitats, no 
necessàriament pel que ens toca viure en aquest moment. 
 
Per exemple, la tristesa per la pèrdua d'un ésser estimat es transforma en patiment 
quan interpretem que no podrem viure sense la seva presència. 
O, la decepció que sentim en perdre una relació amorosa s'instala com patiment quan 
interpretem que no som prou bons i especials per a l'altre o que mai podrem tornar a 
voler d'aquesta manera. 
 
El patiment sorgeix quan no acceptem els límits que ens presenta la vida 
o ens oposem a les possibilitats del futur. 
 
Ens resignem a estar insatisfets en aquest generant un discurs aparentment realista 
que ens condemna a seguir en la situació: "així només són les coses", m'ho dius a mi 
"jo sóc així". 
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En altres paraules, el sofriment s’instal·la, 
"Quan li barallem a la vida el que no ens dóna i rebutgem el que ens ofereix" 
 
Les interpretacions de facticitat i possibilitat evidencien la nostra disposició a aprendre 
i desaprendre i la capacitat per crear la nostra pròpia qualitat de vida. 
La facticitat és una dimensió permanent de l'existència humana que no podem 
modificar i que ens porta a ser el que som. Està referida al biològic i històric, per 
exemple: la finitud del nostre cos, la nostra història biogràfica, les condicions de 
l'entorn històric que ens toca viure. També incloem les múltiples experiències 
passades i certs fenòmens presents que si bé poden canviar estan fora del nostre 
àmbit directe d'influència. 
Els judicis de possibilitat són les interpretacions sobre el que és o no és possible per a 
nosaltres en el futur: em sento frustrada en la meva relació de parella, estic 
condemnada a mantenir aquest treball, m'entusiasma aquesta nova idea, etc. 
La manera com ens relacionem amb la facticitat i les possibilitats en la vida, sigui 
acceptant-les o rebutjant-, configuren quatre estats d'ànim bàsics: 
Ressentiment, acceptació, resignació i ambició. 
 
Com canviem els estats d'ànim i les emocions? 
 
Els estats emocionals poden canviar a través de les meves converses. A l'articular 
lingüísticament expandeixo la possibilitat d'accionar sobre la meva camp emocional. 
Les converses no són només un fenomen lingüístic sinó una combinació de 
llenguatge, emocions i expressió corporal. El que passa en el camp de les meves 
emocions és reflectit en el meu cos, el que expresso amb el llenguatge es reflecteix en 
les meves emocions, el que passa al meu cos es manifesta lingüísticament. De 
manera que el que no es revela en un domini es pot aconseguir a través d'un altre, el 
que és resistit en una àrea pot ser acceptat en l'altra. A través de les converses 
transformadores em faig responsable del meu estat emocional: m'adono que no 
només puc accionar per modificar sinó també generar un estat emocional que em 
inspiri accions per aconseguir el que vull. No és que puc canviar totalment el meu ànim 
sinó que és valuós saber que les meves accions poden modificar l'emocionalitat amb 
què actuo. 
Quins tipus de converses afavoreixen el canvi? Totes les converses són processos de 
mútua transformació, sigui que converses sobre possibilitats, sobre accions o per crear 
un context per conversar. A través d'elles m'adono que era el meu estat d'ànim que em 
feia veure el món de determinada manera i no que el món era necessàriament així. 
 
La conversa com una eina per canviar els estats d'ànim i les emocions fa que 1) revisi 
la meva interpretació tradicional sobre els éssers humans, 2) deixi de restringir la meva 
capacitat d'acció, 3) reveli les oportunitats de créixer i 4) pari de ser víctima passiva de 
certs estats d'ànim preexistents o d'aquells que jo mateix / a produeixo. 
 
Em permeto qüestionar desafiant les interpretacions que expliquen el meu estat 
d'ànim. 
 
Com realment interpreto el món? 



10 
 

Com interpreto a la gent al voltant meu? 
Què definició tinc de mi mateixa? 
Què definició faig sobre el meu futur? 
 
QUINS ESTATS D'ÀNIM Necessitaria APRENDRE PER ANAR A LA DIRECCIÓ QUE 
VULL ACONSEGUIR? 
 
La connexió amb el meu estat emocional em serveix per dissenyar una expressió 
lingüística que contingui l'energia emocional d'aquest moment perquè a) em obri 
possibilitats per a noves accions) em faci responsable de no quedar empresonat en 
aquest fons emocional limitant. 
 
Tancar amb la declaració a actuar de certa manera. 
Aquesta pràctica es realitzarà durant una de les sessions 

 

Lectura 3 
 
EL COS I L'ENERGIA CORPORAL 
 
El coaching transformacional observa els tres dominis essencials de la nostra 
existència humana: el llenguatge, els estats emocionals i el cos. Ens ocuparem 
d'aquesta dimensió de la persona que anomenem cos. 
Considerem necessari anar més enllà del seu aspecte físic o químic biològic, ja 
que aquesta energia essencial vital flueix dins i més enllà del cos mateix. És 
l'energia que interpenetra la matèria que representa la flama de la vida mateixa. 
És una energia connectada amb la respiració. 
Els savis antics de la índia deien que l'aire conté prana, que és la força vital 
que el nostre cos pren a través de la respiració. És per això que rebre 
(Obertura) és la qualitat inherent del cos respirant. La respiració és el vehicle 
per atraure aquesta força vital i produir una energia vibratòria que realinea 
nostre camp cel · lular electromagnètic, aliviana nostres emocions i neteja les 
vibracions limitants i restrictives. La respiració ajuda al cos a transformar l'aire 
que respirem en energia que sosté la nostra experiència de viure, fa que la 
connexió amb nosaltres mateixes sigui més clara. Concentrar-nos en la 
respiració ens ajuda a centrar. 
 
És habitual que quan hi ha certes emocions, es modifiqui la respiració, 
s’entretalli, s'aturi per segons o bé, que s'instal · li en zones diferents a la 
habituals. Així mateix certs estats d'ànim re-situen la respiració en 
determinades parts del cos, bloquejant altres. Igualment, certes paraules, 
frases, construccions lingüístiques, poden distorsionar la respiració. 
Així com l'emocional i lingüístic incideix en el cos per mitjà de la respiració, 
aquesta al seu torn pot, incidint-hi, modificar les emocions i les converses, amb 
els altres o els diàlegs interns amb un mateix. 
 
Segons H. Maturana (biòleg) podem convertir-nos en un fi i agut observador de 
la configuració que el lingüístic i emocional ha imprès en el nostre cos. El 
aprendre també passa en el cos, per això el coaching transformacional l'inclou 
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en la conversa transformadora, no per disciplinar-lo o regimentar-lo, sinó per 
alliberar de la captivitat que les nostres interpretacions limitants han imprès ia 
les que segueix aferrat. 
 
La postura i el moviment. 
La història emocional i lingüística que comporta el cos es manifesta en dues 
dimensions fonamentals que són la postura i el moviment. 
El cos s'expressa i conversa en una dansa postural i rítmica que cada propietari 
d'aquest cos crea amb un segell personal. Aquest segell representa la definició 
irrefutable de si mateix: esplèndida i alliberadora de vegades, torturant i 
asfixiant en altres. En aquesta definició el patiment s'expressa en tensions 
musculars i deformacions del curs, els sentiments alliberadors es manifesten 
alegrement en l'harmonització de la bellesa interior i l'exterior. És interessant 
descobrir quines tendències donen suport i quines bloquegen les converses 
amb el cos. 
 
La postura. 
La postura que una adopta és la seva actitud corporal davant la vida. Es basa 
en les disposicions d'Estabilitat i Determinació. Quan el patiment instal · la les 
ombres de la Determinació i l'Estabilitat, l'energia corporal interromp la seva 
circulació, s'acumula i es reté. Apareixen les cuirasses que són armadures 
construïdes que posen en evidència un bloqueig de la circulació harmònica i 
oxigenació en determinades zones corporals: tristesa al coll i espatlles, por al 
tòrax, angoixa en el diafragma, dificultats sexuals a la pelvis, inseguretat en la 
cames i peus. La conversa transformadora apunta a mobilitzar les línies 
d'energia, destravar les connexions, abandonar el racional per retornar a 
l'instintiu i crear camins perquè la postura sigui reacomodada, sostinguda i 
gaudida. La cuirassa es desestructura quan la cintura es distén i amb això una 
part de la seva persona sencera comença a despautar-se fins a arribar a 
alinear una nova postura en forma sostinguda. No només modifica la seva 
pròpia interpretació de si mateixa, també serà interpretada per la resta d'una 
altra manera. 
 
El moviment. 
És la disposició corporal davant el fluir de la vida. 
Es basa en les disposicions d'Obertura i Flexibilitat. La dimensió de la persona 
que és el cos pensa i s'emociona transformant això en moviment, gestos, 
posats i inquietuds carregades de sentit. El moviment referma la creativitat en 
l'expressió i l'obertura cap al medi circumdant, obre camins de connexió, 
impulsa a crear el missatge més apropiat per a l'altre i que més afavoreix la 
pròpia realització de la persona. El plaer del moviment reconnecta a la persona 
amb la Natura i la seva pròpia humanitat. El moviment d'aquest cos construeix 
definicions possibilitant, registra de grat la seva pròpia seguretat i tot el que 
l'envolta, s'apodera de l'espai i se sent més lliure i més descobridor. Apareix el 
ritme i apareix la dansa. La fi de dansar és relacionar internament per accedir a 
un ple coneixement dels seus músculs, ossos, teixits, vibracions cel · lulars i 
posar-los en acció. La resta és apoderar de l'espai per expressar aquest 
missatge interior. Quan s'instal · la l'ombra de la Obertura o Flexibilitat, 
apareixen les contractures, àrees enrigidors i desensibilitzades d'aquest cos 
que va parar de ballar emocionalment. 
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Interessant comentar en aquest apartat que justament l'estrès és el mecanisme 
conversacional del cos. Sabem que alguns "estressors" es poden canviar i 
altres no. Quan aquests no es poden canviar (facticitat) l'única forma de canviar 
alguna cosa i modificar la situació en què ens trobem, és produir un canvi en 
les nostres interpretacions dels fets. Reaprendre i desaprendre tals 
interpretacions pot evitar-nos molt patiment. 
No obstant això, quan la nostra vocació és el sofriment estem més capacitats 
per transformar fets no significatius en esdeveniments altament estressants. La 
nostra vida poques vegades està en perill real, el nostre ego sí, i amb 
freqüència. 
Per això el coaching es proposa com un camí cap al benestar. En realitat 
apunta dos objectius vitals: la millora de la qualitat de vida i el potenciament del 
nostre acompliment en tasques específiques. La persona que busca els serveis 
d'un coach ve per una varietat de raons, encara que sí que sabem que vol 
aprofitar més la seva pròpia vida creant noves possibilitats. 
És estimulant poder reconèixer que tenim opcions poderoses i que cada 
vegada és major la possibilitat de promoure una millor qualitat de vida en les 
persones. 
 
 
 
 
PRÀCTIQUES 
 
Són un seguit d'activitats que integren l'experiència individual amb la reflexió 
grupal, per afavorir que l'aprenentatge que et proposem esdevingui realment. 
 
Confiem que, tal com estan propostes, et portin al llarg d'aquests dies a 
connectar amb l'esperit de l'aprendre. 
 
 
Per aprendre coaching és necessari que disposis d': 
 
1) La convicció que hi ha alguna cosa millor per a tu que només tu pots crear. 
2) La intuïció de que hi ha algunes coses que et limiten i de les que estaries 
disposats a desaprendre. 
3) L'entusiasme per explorar i establir nous i millors escenaris per expressar-te. 
 
Bloc 1, primera lectura. 
PRÀCTICA 1. 
 
Com a preparació per a la lectura, fes un exercici de respiració des de 
l'obertura. Observa com la teva energia corporal expressa aquesta obertura. 
Llegeix l'anomenada "primera lectura". 
Marca els conceptes que et resultin nous o que et proposen una nova mirada. 
Un cop conclosa la lectura, usa les preguntes presentades més avall. Aquestes 
preguntes no són necessàriament perquè les responguis tal com estan. La 
intenció és que provoquin la teva reflexió, distingeixis teves interpretacions de 
les teves afirmacions, i et permetis qüestionar alguns dels teus judicis. 
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1. - En què oportunitats t’has vist interpretant a algú i creient que era així de 
forma fixa, permanent? 
2. - Quines conseqüències va portar a la teva vida i / o a la relació amb aquesta 
persona? 
3. - Quan es pot et vas adonar que el teu judici sobre certa persona revelava 
més sobre tu que sobre la persona mateixa? 
4. - Quina repercussió vas notar en les teves emocions i energia corporal? 
5. - Et vas veure últimament fent una interpretació diferent a la d'una altra 
persona sobre una situació particular i tot i així no hi va haver conflictes ni 
problemes entre vosaltres? 
6. - Quina ha estat un canvi en la teva vida en els últims sis mesos que avui 
sents que realment va valer la pena? 
7. - En quins aspectes de la teva vida estàs buscant una transformació? 
8. - Quina és una interpretació limitant sobre algú que no estàs disposat a 
revisar (és a dir, que no tens ganes de ...)? 
 
Escriu no més de mitja pàgina amb tots els teus descobriments sobre tu gràcies 
a aquesta pràctica. 
 
________________________________________ 
Bloc 2. Segona lectura, primera i segona part 
 
PRÀCTICA 2 
Llegeix la lectura segona, primera part. 
 
Connexió amb la meva energia corporal 
 
1. - Quina de les disposicions corporals-emocionals trobes que és la menys 
freqüent en tu? 
2. - En quina situació últimament vas descobrir que aquesta disposició t'hagués 
facilitat el transitar el trencament d'una manera més lluminosa? 
3. - Quines són les emocions dominants quan aquesta disposició no es 
manifesta? ¿Notes alguna cosa particular a la teva respiració en aquests 
moments? 
4. - Recordes altra situació d'interacció en la qual aquesta disposició si es va 
manifestar naturalment en tu? 
 
Compte en no més de cinc línies teus descobriments. 
 
 
 
PRÀCTICA 3. 
Llegeix la lectura segona, segona part. 
 
Amb aquesta lectura inspiradora et instal · laràs en l'univers dels teus estats 
emocionals per observar, reflexionar i practicar noves modalitats d'aparèixer en 
la interacció amb els altres. Et proposem que et dediquis amb rigor a la 
comprensió dels estats emocionals i desenvolupis la valentia de relacionar 
cadascuna de les teves emocions i estats d'ànim amb la teva pròpia 
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experiència quotidiana. 
 
En preparació per a la lectura, connecta't amb l'emoció de Entusiasme i la 
postura corporal que la pot manifestar en tu. Descobreix, a més, la respiració 
que la sosté. Per completar la teva preparació, fes el mateix amb l'emoció de la 
Paciència. Constata ara si estàs perquè el procés. 
 
Un cop conclosa la lectura, usa les preguntes presentades més avall. 
 
1. - En quines àrees de la teva vida vens immers en la resignació? 
2. - Com es manifesta en la teva energia corporal? 
3. - Quines accions emprenderies per inclinar cap a la "Ambició-Ganes"? 
4. - Quin és en aquest moment un context d'interacció que mantens on s'ha 
gestat un clima de desconfiança? 
5. - Què li passa al teu energia corporal quan apareixes en aquest espai? 
 
5. - En què oportunitats et vas permetre connectar-te amb el silenci? 
6. - Què passava amb la teva respiració i la teva energia corporal? 
 
Escriu no més de mitja pàgina tots els teus descobriments sobre tu gràcies a 
aquesta lectura. 
 
Seguim amb la Lectura segona. 
PRÀCTICA 4. 
 
En l'univers de les emocions busca aquesta vegada la teva disposició 
d'Estabilitat. Amb la respiració de la Estabilitat i les teves cames i peus ferms al 
pis, usa les següents preguntes per reiniciar aquest aprenentatge de les teves 
emocions. 
 
 
 
1. - Quina de les disposicions corporals / emocionals és la teva preferida? 
2. - En quina situació últimament vas descobrir que aquesta disposició et va 
facilitar el transitar una situació difícil d'una manera més possibilitadora? 
3. - Quins van ser els teus emocions dominants quan una persona estimada et 
va dir NO últimament? 
4. - Quines van ser les emocions dominants quan una persona amb qui encara 
no tens converses transformadores et va dir NO recentment? 
5. - Notes alguna cosa a la teva respiració, la teva expressió facial, la teva 
energia corporal en aquesta situació? 
6. - Notes que la teva manera natural de respirar respon a un particular estat 
d'ànim? 
 
Compte en no més de mitja pàgina teves descobriments. 
 
 
Bloc 3, tercera lectura. 
PRÀCTICA 5. 
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Lectura. 
El cos i l'energia corporal. 
 
Aquesta lectura requereix Creativitat i Curiositat (Flexibilitat) perquè puguis 
entrar en el terreny no explorat del teu cos. 
La teva creativitat servirà per mirar el que coneixes del teu cos amb una nova 
perspectiva. La teva curiositat et impulsarà a seguir endavant en aquesta 
reflexió confiant en el teu afany per descobrir, encara que no hagis trobat les 
eines necessàries per a la recerca. 
Busca un lloc nou per llegir, preferiblement a l'aire lliure on vegis que el teu 
energia corporal pugui fluir més lliurement. Prestaràs atenció a la respiració per 
afavorir tota aquesta llibertat en tu. Constata ara si estàs perquè el procés. 
Amb la intencionalitat de l'aprenent que cada vegada va trobant més aspectes 
reveladors de la seva pròpia persona, llegeix la "lectura tercera" "El cos i 
l'energia corporal", que t'adjuntem. 
Roman atenta a la conversa que el teu propi cos entaula i les reflexions sobre 
si mateix que s'articula al llarg de la lectura del document. Assegura't que les 
interpretacions limitants que poguessin aparèixer s'aturin respectuosament 
davant la teva postura i els teus moviments. 
Un cop conclosa la lectura, usa les preguntes presentades més avall. 
 
1. - En quina situació d'interacció has observat últimament la teva postura o 
cuirassa? 
2. - Què interpretacions eren dominants en aquest moment sobre tu i la 
situació? 
3. - Si respirar és rebre, quin és una situació on veus que la teva forma 
particular de respirar va nuar o impedir teu Rebre-Obertura? 
4. - Quin era el teu estat emocional predominant en aquest moment? 
5. - Quines persones en la teva vida et estimulen a respirar i estar atenta a com 
flueix la teva energia vital? 
6. - Quina part del teu cos interpretes que respira limitadament? 
7. - Hi ha algú amb qui interacciones que veus que sap manifestar la saviesa 
del seu cos? 
8. - Quan va ser una oportunitat en què vas creure que vas enganyar al teu 
cos? 
9. - Quina és una postura que algú important per a tu té i que veus que et 
resulta difícil manejar? 
10. - Com és la interacció amb una determinada persona que perceps que el 
teu cos es contractura? 
11. - Hi ha algú que descobreix a tu contractures i cuirasses que tu no t'havies 
adonat? 
 
Escriu no més de mitja pàgina amb tots els teus descobriments sobre tu gràcies 
a aquesta lectura. 
 
 
Lectura Tercera 
PRÀCTICA 6 
Postura o Moviment. 
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Busca un lloc i un moment per poder crear confort en el teu cos i per estar 
atenta a la teva respiració. Pren-te temps per descobrir una postura o moviment 
que veus que sovint s'instal · la al teu cos quan algú està demanant una cosa 
que sents que no vols donar. Agrega algunes reflexions sobre el següent. 
 
1. - Si et poses a considerar aquesta postura / moviment, quins veus que són 
els estats emocionals que l'acompanyen? 
2. - Quin postura t'impulsa i porta a més i noves possibilitats? 
3. - Què és la definició de tu mateix amb aquesta postura? 
4. - Descobreixes que el teu cos expressa algun estat d'ànim en particular? 
 
Compte en no més de mitja pàgina el que més va commoure i / o sorprendre 
relacionades amb la teva postura / moviment. 
 
Lectura Tercera 
 
PRÀCTICA 7 
Connexió amb la meva energia corporal. 
 
Pensa en una conversa que hagis tingut amb algun usuari últimament, on la 
persona hagi mostrat algun faci fallida. 
 
1. - Com defineixes a aquest usuari. 
 
2. - Quina va ser la teva postura i moviment corporal predominant quan vas 
iniciar una conversa amb un pacient? 
3. - Quin dels teus cuirasses aparèixer o desaparèixer quan eres a la 
conversa? 
4. - Quina part del teu cos registrar la tensió primer quan el teu pacient 
expressar la seva fallida? 
5. - Com manifestes en la teva expressió facial i / o to de veu, la Determinació, 
quan estàs amb aquesta persona? 
6. - Què va esdevenir en la respiració, expressió facial, energia corporal de 
l'altre? 
7. - ¿Vas sentir si la seva forma predominant de respirar respon a un particular 
estat d'ànim? 
8. - Tens una definició nova o diferent d'aquest usuari? 
9. - Com pots fer perquè trobi una interpretació de si mateix més posibilitant? 
 
Compte teus descobriments en no més de mitja pàgina. 
 
 
PRÀCTICA 8 
Pràctica grupal 
 
Cadascuna parlarà d'un / una usuari / client / pacient / alumne, presentant / la 
des de la definició dels tres línies. 
 
1. - Què és el més valuós i important per é / a? 
2. - En què descobreixes que és molt bon @? 
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3. - Què més va buscant aprendre per viure amb autenticitat. (Què vol canviar)? 
 
Compte en no més de cinc línies de quines noves formes es va enriquir la 
definició de tu mateix amb aquesta pràctica. 
 
 
PRÀCTICA 9 
 
Després d'un centrament creat per tu per a tu, et convido a mirar: 
 
1. - Com vols aplicar a la teva vida el que véns aprenent de tu mateixa en 
aquest taller? 
2. - Quines eines de coaching veus que estàs començant a tenir en compte, ia 
més, creus que et serviran per al teu treball? 
 
Escriu en poques línies. 
 
 
 
Recorda que el millor material d'aprenentatge 
és la teva pròpia experiència personal, 
a més d'algunes pràctiques simples 
per estimular la conversa i l'aprendre 
 
Explica'ns si vas descobrir alguna cosa més que valdria la pena tenir en 
compte. 
 
 
 
 
 
 
Taller impartit per Gabriela Sobel 
Psicòloga i Coach Transformacional 
 
És Psicòloga, col · legiada al COPC, Màster en Recursos Humans, Màster en 
PNL, i amb un postgrau en Eines actuals de Recursos Humans, centrat en 
Formació. També és Mediadora, pertanyent actualment al Registre de 
Mediadors Familiars de la Generalitat de Catalunya. 
 
Des del 1999 viu a Barcelona, col · laborant des d'aquest llavors amb diferents 
Consultories, Hospitals i Ajuntaments. 
Combina la seva activitat de Consultora de Formació amb seu entrenament i 
ensenyament del Ioga, tasca que realitza des de fa més de vint cinc anys. 
També és presidenta de l'associació Zen Dojo de Barcelona on es practica la 
meditació anomenada zazen. 
 
Com Docent i Coach, col · labora actualment amb el Centre de Formació de 
Foment del Treball, Col · legis Professionals i amb la Diputació de Bcn. 
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En l'actualitat és Mentor Coach en el Programa de Formació de coachs l'IG. 
Està especialitzada en coaching personal (coaching per a la vida) que 
desenvolupa a la seva consulta, i en Coaching organitzacional, que 
freqüentment realitza en institucions relacionades amb serveis socials. 
 
També és psicoterapeuta, supervisora de processos de coaching (al programa 
de formació de coachs) i supervisora d'equips de serveis socials, àrea en què 
ve especialitzant des de fa deu anys 
 
 
 
 
Gabriela Sobel 
Psicòloga Col.12123 
Coach. Formadora. 
gsobel@hotmail.com 
mòbil: 635.961.721 

 


