CUIDAR EL
COS I LA
MENT SENSE
SORTIR DE
CASA

Aquests dies que passem tantes hores
a casa ens convé cuidar la salut del cos
i la ment, així com l’estat d’ànim. Les
biblioteques de Girona us volem
proposar una selecció de llibres sobre
emocions, autoajuda, mindfulness i
ioga que podeu trobar a la plataforma
eBiblio per aprofitar les hores que
passeu a casa cuidant-vos i tenint cura
de la vostra mainada.

CUIDAR LA MENT

Cómo potenciar las
emociones positivas...
Le felicitat depèn de la manera en què
vivim els esdeveniments del dia a dia i a
tots ens costa parlar del que sentim
i reconèixer què ens està passant i
quines potencialitats o habilitats tenim o
com podem descobrir-les: és una
assignatura pendent que per sort es pot
aprendre.

Ser feliç a Alaska
Les «neures» que ens amarguen la
vida com ara l'ansietat, la
depressió, l'estrès o la timidesa, així
com les preocupacions i les pors
són, senzillament, el resultat d'una
mentalització errònia que podem
revertir de manera permanent. Ser
feliç a Alaska ens mostra com fer-ho
possible.

365 citas contigo
Un diari de pensaments, frases,
mantres que t’ajuden a
retrobar-te, reconèixer-te i
reconciliar-te amb tu mateix/a.
Una trobada amb la persona
més important de la teva vida:
tu.

CULTIVAR L'ATENCIÓ PLENA

Kindfulness
Una guia pràctica que t’ajudarà
a acceptar-te i cuidar-te una
mica més a través de l’atenció
plena i l’autocompassió, i a fer
que t’agradi la persona que veus
cada matí al mirall (amb els seus
defectes i tot).

El arte del silencio

Mindfulness

Cada cop vivim una vida més agitada i
estem més estressats
per l’allau d’estímuls que ens arriben
de l’exterior. Aquest llibre ens mostra
un camí per reconnectar amb el
nostre interior i establir relacions més
positives amb el nostre entorn a
través de la pràctica del silenci.

L'atenció plena és la clau per
poder superar-nos i extreure el
millor de nosaltres en tota
situació i davant de qualsevol
problema.

CUIDAR EL COS

El cuerpo tiene
sus razones
Un dels llibres més famosos de la
creadora de l’Antigimnàstica, que
considera el cos com
una unitat indissoluble. S’hi exposa
aquest mètode natural i es proposen
exercicis que desenvolupen la
intel·ligència muscular i exigeixen
una gran agilitat mental.

Hasta la gente menos flexible

puede hacer estiramientos
Un programa de quatre
setmanes que reivindica els
sorprenents beneficis que té per a la
salut fer cinc
minuts al dia d’uns estiraments
anomenats "splits".
Ens ensenya a millorar la circulació,
evitar lesions en les circulacions,
tonificar els músculs, etc.

Yoga para la vida real
Aquest llibre ens presenta solucions
basades en una visió revolucionària
d’entendre i practicar el ioga per
enfrontar-nos als reptes i dificultats
de la vida actual.

PELS MÉS PETITS

Atentos y contentos

Burbujas de paz

Ramiro Calle ens mostra les
tècniques que ajudaran els
infants a desenvolupar l’atenció. Això
beneficiarà la seva ment, el seu
caràcter i les seves relacions amb
altres infants, ja que l’atenció és la
làmpada de la ment que il·lumina
qualsevol acció a la vida.

El mètode per acostar els
més petits de la casa a la pràctica del
mindfulness. Quatre contes il·lustrats
amb què descobrir tècniques de
meditació, atenció i relaxació tot
gaudint de la lectura.

Taller de yoga para niños
Els nens i nenes són ioguis
per naturalesa. El ioga els ajuda a
créixer de manera saludable per
dins i per fora.
Un manual pràctic per iniciar la
mainada en el món del ioga.

