
 
EL PODER PERSONAL  

ESTALVI, ÚS I DISTRIBUCIÓ DE L’ENERGIA 
 

Tot depèn de la quantitat d’energia lliure de la que disposem (poder personal) i de la 
consciència (capacitat de gestionar aquesta energia). La consciència sempre dóna 
energia. La falta d’energia  afecta els nostres objectius. Com es canalitza o distribueix 
aquesta energia és responsabilitat de cadascú.  
 
Què ens dóna energia? 

-  Tenir pensaments positius. 
- Tenir objectius assolibles. S’ha de trobar l’equilibri: els objectius han de ser 

prou alts com per motivar-nos i prou baixos com per poder-los assolir. 
- Aconseguir que les coses ens surtin tal com ens  hem proposat 
- Coherència entre: el què es pensa, el què es diu, el com es diu i el què es fa.  
- Tenir espai i temps per un mateix. 
- Triar amb qui volem estar (amb qui ens aporta energia). 
- Amor. 
- Empatia, entesa amb els altres. 
- Fer exercici físic. 
- Estar en contacte amb la natura. 
- Riure. 
- El reconeixement dels altres.  Aquest ens anima. Ara bé, quan es converteix en 

una necessitat, aleshores enlloc de donar-nos energia, ens la treu. 
- Fer petits canvis per evitar la monotonia. 
- Passar a l’acció. 
- Convertir els fracassos en oportunitats. 
- Sexualitat sana. 

 
Què ens treu energia?: 

- Enfadar-se. Angoixar-se. Queixar-se. Justificar-se. Aquestes actituds reflexen un 
rebuig a afrontar la realitat tal com és. 

- La monotonia en els adults, pot impedir evolucionar i crèixer. (No confondre 
amb els hàbits i rutines de cara als nens, que els dóna  seguretat).  

- Frustració quan no s’aconsegueixen els objectius que ens hem marcat. 
- Estar envoltat de persones negatives. 
- Les injustícies. 
- La desorganització. 
- El cansament emocional. (El cansament físic s’arregla descansant, dormint). 

L’emocional pot venir “d’històries” o desequilibris en alguna àrea de la vida no 
resoltes. 

- No ser autèntic. Estar massa pendent del que puguin pensar els altres. 
- Voler canviar els altres. 
- No saber dir no. 
- Rutines derivades de la història personal. Fer les coses “perquè toquen”, no 

perquè en tinguem ganes (anar a dinar cada diumenge a casa d’uns familiars 
perquè sempre s’ha fet així,...) 

- La importància personal (tenir excés d’ego) 
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