
Grup Experiencial de Desenvolupament Personal 

 a  

                 Sant Just Desvern 
 

Què és?  

Grup de Trobada per a una comunicació conscient i en profunditat, on podem conèixer-
nos més, créixer i aprendre de les pròpies experiències i de les ressonàncies 
emocionals que tenen lloc en el grup. S’estableixen i reforcen els vincles amb nosaltres 
mateixos i el nostre entorn.   

Les terapeutes, faciliten el grup per permetre que s’aprofundeixi en el desenvolupament 
personal, a partir dels principis de la Teràpia Centrada en la Persona de Carl Rogers. 
Des de la concepció positiva i dinàmica de la persona, dóna primacia al caràcter subjectiu 
de la nostre existència, i defensa valors tan essencialment humans com la llibertat, la 
responsabilitat i la consciència com a base del canvi terapèutic.  

Què proposem? 

Sessions quinzenals. Iniciem sessió amb una dinàmica per prendre consciència de com 
ens sentim i en grup compartim experiències i emocions en un espai segur i de contenció. 
Escoltem les ressonàncies i compartim fin son i quan desitgem. 

Per qui?  

Recomanat per a qualsevol, que vulgui conrear les seves capacitats de comunicació, 
empatia i connectar amb si mateix i amb els altres de manera positiva. Es realitza 
mitjançant un creixement personal i un augment i millora de la comunicació en les 
relacions interpersonals. 

Calendari següents trobades: (6 sessions) 

22 gener / 5 – 19  febrer / 5 – 19 – 26 març  

Inversió:  
15 € per sessió. (90€/trimestre)  

Informació-Inscripció:  
carolinecopestake@gmail.com / 639 402 908 

Ramón y Cajal 1, Sant Just Desvern / esencia@essenciaidivulgació.com / 93 372 17 10 

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 V de Focusing per Instituto Español 
de Focusing, Formació en Bioenergètica.  Doula i Acompanyament a la maternitat. 

https://3delama.wordpress.com  


