
GRUP de CREIXEMENT PERSONAL per a ADULTS

Per a persones com tu!

Aquest SERVEI neix de l'interès que moltes persones han mostrat en disposar d'un espai
en grup per poder desenvolupar les seves inquietuds personals, i també per l'experiència
que tenim com a professionals,  de l'efectiu i útil que resulta el treball grupal per a assolir
reptes personals.

Quins beneficis aporta el treball en GRUP? 

-  Compartir les teves inquietuds en un contexte de confidencialitat, seguretat i confiança.
-  Sentir-te acompanyat, sense judicis, en el teu camí de superació. No estàs sol.
-  Compendre't més a tu mateix i als altres.
-  Explorar les teves habilitats socials per construir vincles més saludables.
-  Desenvolupar la capaticitat de donar i rebre entre iguals. Sentiment de plenitud.
-  Seguir el teu propi procés per ampliar la teva confiança, autoestima i autoacceptació.
-  Aprendre a viure amb tu mateix i amb els altres. Som éssers socials. 

Com ho facilitem?

-  A través del treball vivencial durant 8 sessions quinzenals. 4 mesos de Febrer a Maig.
-  Fusionant  mètodes  terapèutics  que  promouen  a  les  persones  tenir  una  experiència
reparadora  tant  a  nivell  psíquic,  emocional,  i  físic:  Teràpia  Gestalt,  Teràpia  Sistèmica,
Psicoteràpia Creativa i Dinàmiques Corporals Terapèutiques.

Qui t'ho facilitarà? 

Laura Rucio Torres  
Directora del centre Ara Salut. Psicòloga núm. 15.637. Terapeuta Gestalt. Treball Corporal
Integratiu, formada en Teràpia Sistèmica.

Marta Aguado González
Col·laboradora del centre Ara Salut. Màster en psicoteràpia a través de l'Art, Artteràpia.
Membre titular de l'ATE núm. 77. Formada en Constel·lacions Familiars.

Qui es pot beneficiar? 

- Dirigit a totes aquelles persones adultes, que tinguin interès en millorar la seva qualitat
de vida i desenvolupar el seu potencial humà.

Com pots participar? 

- 1) Contactant amb nosaltres: infoarasalut@gmail.com / 616 49 10 32. 
- 2) Realitzant una entrevista. Període d'entrevistes: Desembre – Gener. 
- 3) Formalitzant la teva inscripció: 40€. Import restant: 3 mensualitats de 40€.

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ: 27 DE GENER · PLACES LIMITADES
   

 Rep la nostra benvinguda
Laura Rucio i Marta Aguado


