
 
GRUP DE TROBADA I DESENVOLUPAMENT PERSONAL          
 

 
 
 
Què és? GrupGrupGrupGrup de Trobadade Trobadade Trobadade Trobada per a una comunicaciócomunicaciócomunicaciócomunicació conscientconscientconscientconscient i en profunditat, on podem conèixer-nos més, créixer i aprendre de les ressonàncies emocionals que tenen lloc en un grup d’aquest estil. Les terapeutes, facilitem el grup per permetre que s’aprofundeixi en el desenvolupament personaldesenvolupament personaldesenvolupament personaldesenvolupament personal, a  partir dels principis de la Teràpia Centrada en la PersonaTeràpia Centrada en la PersonaTeràpia Centrada en la PersonaTeràpia Centrada en la Persona de Carl Rogers. Considerada dins de la    Psicologia HumanistaPsicologia HumanistaPsicologia HumanistaPsicologia Humanista, comparteix amb aquesta la concepció positiva i dinàmica de la persona, dóna primacia al caràcter subjectiu de la seva existència, i defensa valors tan essencialment humans com la llibertat, la responsabilitat i la consciència com a base del canvi terapèutic. La GestaltGestaltGestaltGestalt  és una teràpia existenciaexistenciaexistenciaexistenciallll, que té com a objectiu principal que la persona prengui consciència de l'experiència actual i de tot allò que sent, “l'aquí i aral'aquí i aral'aquí i aral'aquí i ara”, 
 
Què proposem? ExperimentarExperimentarExperimentarExperimentar el Grup de Trobada, a partir de la pròpia experiència. Conèixer i familiaritzarConèixer i familiaritzarConèixer i familiaritzarConèixer i familiaritzar----nosnosnosnos, com a professionals, amb aquest Enfoc Centrat en la Persona de Carl Rogers.  Prendre consciènciaPrendre consciènciaPrendre consciènciaPrendre consciència a través de Dinàmiques Gestàltiques proposades a l'inici de les sessions. 
 Per qui?Per qui?Per qui?Per qui?    Pensat per a professionals de la relació d’ajutprofessionals de la relació d’ajutprofessionals de la relació d’ajutprofessionals de la relació d’ajut que vulguin aprofundir en aspectes personals al mateix temps que conèixer la dinàmica d’un grup d’orientació humanista principalment des de l’Enfoc Centrat en la Persona. Recomanat per a qualsevol, que vulgui conrear les seves capacitats de    comunicació, empatiacomunicació, empatiacomunicació, empatiacomunicació, empatia i connectar connectar connectar connectar amb si mateix/a i amb els altres de manera positiva. 
 

Calendari:    11 11 11 11 de generde generde generde gener    2012012012012222    ––––    22221111    de de de de marçmarçmarçmarç    2012012012012222 QQQQuinzenalmentuinzenalmentuinzenalmentuinzenalment els didididimecresmecresmecresmecres de 18,3018,3018,3018,30 a 20,30 (620,30 (620,30 (620,30 (6    sessions)sessions)sessions)sessions) Opcional 1111 sessió de 8888 horeshoreshoreshores a concretar data  Compromís trimestral   
Centre:    L’Alba,L’Alba,L’Alba,L’Alba, C. Paraguai, 31 - Barcelona        

Més Informació:   639 402 908 / carolinecopestake@gmail.com 
Inversió:    105 € si s’abona abans del 31-12-2011 i    120 € si s’abona a partir del 01-01-2012     
 
Facilitat per: 
Imma Lloret i Ayter: Psicòloga i Psicoterapeuta individual i Grupal.  Col.Num 6.119  Màster en Teràpia Cognitivo Social UB, DEA en Psicologia Social UAB Especialista en Psicoterapia Centrada en la Persona (Carl Rogers) i en Psicoterapia Gestàltica per l'Institut d' Interacció, Barcelona. Especialització en Dol, Pèrdues i Trauma des del model integratiu-relacional, IPIR- Duelo, Barcelona Psicoteràpia Sensoriomotor en el tractament del Trauma.(SP) Col.laboradora docent  a  la UOC https://immalloret.wordpress.com     
Caroline Copestake: Psicòloga i Psicoterapeuta individual i Grupal. Col.Num. 19.403,  Especialista en Psicoterapia Centrada en la Persona (Carl Rogers) i en Psicoterapia Gestàltica per l'Institut d' Interacció, Barcelona. Nivell III de Focusing per Instituto Español de Focusing, Formació en Bioenergética.  Doula i Acompanyament a la maternitat. https://3delama.wordpress.com 


