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El globus 
aerostàtic



Àmbit: Dimensió Interior Subàmbit: 30 - Visualització

Etapa: Secundària   Cicle: Durada: Curta (20')

Competències emocionals:

Paraules clau: globus, paisatge, imaginació, ...

TÍTOL: El globus aerostàtic

Desenvolupament de l'activitat

1. Visualitza un prat molt extens, amb flors de tots colors i una herba 
d’un verd molt intens, i envoltat d’arbustos i d’algun arbre. Comença a 
caminar per aquest prat, sense sabates, i nota l’agradable sensació de 
l’herba i de les flors humides en contacte amb la planta dels peus, entre 
els dits...

2. Al mig d’aquest extens prat, hi ha un globus aerostàtic preparat 
per enlairar-se: té una cistella quadrada de vímet per als tripulants, olt 
confortable i segura, i la tela del globus, ben inflada i preparada per 
enlairar-se, és dels colors que tu prefereixis, amb lletres o sense. Pot 
ser, fins hi tot, si tu vols, que hi hagi el teu nom escrit.

3. T’apropes al globus, mentre continues sentint l’agradable sensació 
d’herba i de les flors humides en contacte amb la planta dels peus, entre 
els dits... Sents també l’olor de la vegetació que t’envolta, i el continues 
apropant al globus, fins que ja et trobes al seu davant. Al costat de la 
cistella  t’espera  una persona  que  inspira  molta  confiança,  que  et  fa 
sentir segur o segura. Pot ser que sigui una persona coneguda o algú 
que ho hagis vist mai, però que representa per tu la seguretat.

4. Aquest persona t’ajuda a pujar a la cistella i després hi puja ella; 
observes com aquesta cistella és prou àmplia per a tots dos, còmoda i 
segura, i veus que, de la part de fora, en pengen quatre bosses, una a 
cada costa de la cistella. Aquestes bosses són aquells aspectes de la 
teva manera de ser o de les teves circumstàncies que no et permeten 
créixer, que no et permeten tirar endavant, que no et deixen “volar”: 
poden ser por, inseguretat, mal humor, manca de concentració...

5. Després de deslligar la corda que mantenia el globus a terra, us 
comenceu a enlairar i vas veien cada vegada les herbes i les flors dels 
prat més llunyanes; ara pots albirar tota l’extensió del prat, amb els 
arbustos i els arbres que l’envolten, les cases que hi havia a prop, cada 
vegada  més  petites,  el  teu  poble,  barri  o  ciutat,  les  persones  cada 
vegada més petites, fins que semblen formiguetes...
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6. El vent empeny el globus cap a les muntanyes, que primerament 
veus molt llunyanes i a poc a poc són cada vegada més properes; ja 
estàs passant per damunt de les muntanyes i veu un llac on aquestes es 
reflecteixen. Quan esteu tot just a sobre el llac, deslligues dues bosses i 
les hi tires, amb la seguretat que aquest és molt profund i ningú no les 
podrà trobar mai. Quan acabes de titat les bosses, i, amb elles, aquells 
aspectes que et pesen tant i  que no et deixen créixer,  notes com el 
globus  s’enlaira  encara  una  mica  més  i  tu  et  sents  més  lleuger  i 
lleugera.  U  i  el  teu  company  creueu  un  somriure  de  satisfacció  i 
complicitat.

7. Continueu el viatge i ara us apropeu a una regió volcànica. Notes 
com la  temperatura  de l’aire  ha  augmentat  una  mica,  i  observes  la 
bellesa del paisatge. Us aproximeu a un volcà que està inactiu; només 
en  surt  una  columna  de  fum.  Quan  passes  per  damunt  del  cràter 
deslligues les dues bosses restants i les tires tot just al bell mig d’aquest 
punt,  on  es  veu  la  vermellor  del  foc  que  cremarà  les  bosses,  les 
consumirà i les farà desaparèixer per sempre més. Et notes molt més 
lleuger o lleugera i t’adones que tu ets el domini del globus, sense res 
que t’impedeixi arribar allí on tu vols.

8. Decideixes tornar de sortida tot observant el paisatge, que cada 
vegada esdevé més proper. Ara concertarem una pausa perquè cadascú 
pugui observar  el seu paisatge al ritme que li  plagui. Quan tornis a 
sentir la meva veu, estareu tot just damunt del prat d’on  heu sortit, 
disposats a aterrar. (pausa d’un minut)

9. Ara  veus  l’herba  i  les  flors  molt  a  prop,  perquè  la  cistella  del 
globus és a punt d’aterrar. El contacte amb el terra és molt suau i plàcid. 
La persona que t’ha acompanyat i tu us feu una bona abraçada i baixeu 
a terra, on tornaràs a notar l’agradable sensació de l’herba i les flors 
humides en contacte amb les plantes dels peus, entre els dits...  Has 
tornat més lleuger o lleugera i amb la seguretat que tu portes el timó de 
la teva vida.

10. Per  acabar  comença a moure lentament els  dits  dels  peus,  els 
peus, les cames, els dits de les mans, els braços, el cap... Obre els ulls i 
mantingues amb tu totes les sensacions que has experimentat.
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