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  Què és?Què és?Què és?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 emocionalsressonàncies emocionalsressonàncies emocionalsressonàncies 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 Teràpia Centrada en la Teràpia Centrada en la Teràpia Centrada en la PersonaPersonaPersonaPersona 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?Què proposem?Què proposem?Què proposem?    Sessions quinzenalsquinzenalsquinzenalsquinzenals, amb un format mixt. Comencem amb una dinàmica de presa de consciènciapresa de consciènciapresa de consciènciapresa de consciència i seguim amb un grup de grup de grup de grup de trobadatrobadatrobadatrobada on compartim experiències i emocions en un espai segur i de contenció.     Per qui?Per qui?Per qui?Per qui?    Recomanat per a qualsevol, que vulgui conrear les seves capacitats decapacitats decapacitats decapacitats de    comunicaciócomunicaciócomunicaciócomunicació, , , , empatiaempatiaempatiaempatia i connectarconnectarconnectarconnectar amb si mateix i amb els altres de manera positiva. Es realitza mitjançant un creixementcreixementcreixementcreixement    personalpersonalpersonalpersonal i un augment i millora de la comunicació en les relacions interpersonals.  CalendariCalendariCalendariCalendari   10 de gener 201210 de gener 201210 de gener 201210 de gener 2012    ––––    20 de març 201220 de març 201220 de març 201220 de març 2012 Següents trobadesSegüents trobadesSegüents trobadesSegüents trobades:  QQQQuinzenalmentuinzenalmentuinzenalmentuinzenalment els dimartsdimartsdimartsdimarts de 18.3018.3018.3018.30 a 20.3020.3020.3020.30 Opcional 1111 sessió de 8888 horeshoreshoreshores a concretar data  Compromís trimestral   
 

Centre:    EssèEssèEssèEssència,ncia,ncia,ncia, c/Ramón i Cajal, n1, Local, Sant Just Desvern   InformacióInformacióInformacióInformació----InscripcióInscripcióInscripcióInscripció:  639 402 908 / carolinecopestake@gmail.com  Inversió: Inversió: Inversió: Inversió:             15 15 15 15 € € € € per sessió. (90€/trimestre)        Facilitat per: Facilitat per: Facilitat per: Facilitat per:         
Caroline Copestake: Psicòloga i Psicoterapeuta individual i Grupal. Col.Num. 19.403,  Especialista en Psicoteràpia Centrada en la Persona (Carl Rogers) i en Psicoteràpia Gestàltica per l'Institut d' Interacció, Barcelona. Nivell III de Focusing per Instituto Español de Focusing, Formació en Bioenergètica.  Doula i Acompanyament a la maternitat. https://3delama.wordpress.com 


