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SOM ADDICTES a les EMOCIONS 
 
Hi ha coses que ens costa 
moltíssim deixar de fer: "no 
torno a cridar-li al meu fill", "no 
torno a menjar desordenada-
ment", "no torno a enfadar-me 
amb la meva mare", no torno 
a.., etc. 
Què ens fa estar lligats a 
aquest cicle de dolor i sofri-
ment? La ment addicta. A més 
de tornar-nos addictes a una 
substància química, també po-
dem tornar-nos addictes als 
químics que segrega el nostre 
cos quan sent una emoció. 
 
Les neurones tenen petites 
ramificacions que s'estenen i 
connecten amb altres neuro-
nes per formar el que es co-
neix com una xarxa neuronal. 
A cada lloc on es connecten 
s'incuba un pensament o un 
record. Fisiològicament les 
cèl·lules nervioses s'estenen i 
connecten entre si, i si alguna 
cosa es practica diàriament i 
per temps perllongats les cèl-
lules nervioses com a resposta 

estableixen una relació a llarg 
termini. 
Si et frustres i t'enfades diària-
ment, vas creant sense ado-
nar-te aquesta relació amb 
altres cèl·lules nervioses que 
modelen una identitat i així poc 
a poc es crea l'hàbit o l'addic-
ció. Per ser exactes són els 
mateixos mecanismes cere-
brals que ens fan consumir les 
drogues, el tabac o l'alcohol. 
D'aquesta manera podem ado-
nar-nos que si podem ser 
addictes a la droga, és fàcil 
també ser addictes a qualsevol 
emoció.  
 
A més en el nostre cervell hi 
ha una petita glàndula anome-
nada hipotàlem que és la 
responsable de regular les 
activitats bàsiques del cos com 
la fam, la set, el desig sexual i 
la temperatura. En l'hipotàlem 
hi ha petites cadenes de 
proteïnes anomenades pèptids 
que convertim en neuropèptids 
o neurohormones. És com una 



mini fàbrica on es produeixen 
certes substàncies químiques 
que corresponen a certes emo-
cions. L'hipotàlem fabrica quí-
mics per la ràbia, per la 
tristesa, per l'alegria; hi ha una 
substància química per a cada 
estat emocional que experi-
mentem. Quan aquest químic 
arriba als diferents centres o 
parts del cos cada cèl·lula del 
mateix rep encantada a aquest 
químic. Seguint a la Dra. 
Candace B. Pert (autora del 
llibre "Molecules of Emotion"), 
cada cèl·lula té milers de 
receptors i quan un pèptid es 
connecta a una cèl·lula és com 
una clau que entra a un pany i 
s'activa.  
 
Quan repetim una acció cons-
tantment les cèl·lules van cre-
ant una memòria i és per això 
que atraiem situacions, desitja-
des o no, a les nostres vides 
per saciar la gana bioquímica 
d'aquestes cèl·lules i cobrir 
aquesta necessitat química. 
L'addicte (podem ser qualsevol 
de nosaltres), sempre necessi-
ta una mica més d'aquesta 
sensació o emoció per aconse-
guir l'estat d'eufòria o la reac-
ció química que cerca.  
 
"LA SOLUCIÓ" 
Reconèixer que som addictes 
a la ira, al plor, a la por o la 
pena, ens obre una nova pers-
pectiva en la qual la pràctica 
constant i disciplinada de la 
meditació i la respiració cons-

cient ens pot ajudar a observar 
els nostres pensaments i a 
controlar la nostra ment. Quan 
meditem som l'observador i 
estem ajudant al nostre cervell 
a crear noves connexions en-
tre les seves cèl·lules, és a dir 
obrir nous camins i així poder 
alliberar-nos de les emocions 
additives. 
La bona notícia és que també 
podem arribar a ser addictes a 
la felicitat, alegria, harmonia, 
amor... La clau rau en expres-
sar i no amagar els bons senti-
ments i emocions positives. 
Així que comença ara mateix a 
sentir emocions positives, cele-
bra cada cosa per petita que 
sigui. A poc a poc, el teu cos 
començarà a desitjar aquest 
meravellós estat. I recorda que 
quan les nostres cèl·lules 
estan felices, nosaltres també 
ho estem. 
 
10 ACCIONS PER ELEVAR 
LA TEVA QUALITAT DE VIDA  
 
Un son profund i reparador. 
Alimentació sana i equilibrada.  
Fer exercici. 
Regular l’estrès.  
Mantenir en equilibri la 
sexualitat.  
Reforçar la flora intestinal.  
Millorar la respiració.  
Elevar la teva espiritualitat.  
Riure.  
Cantar i ballar.  
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