Perles de Saviesa

Grup de Creixement Personal

L’aventura ha de seguir la visió. No és suficient mirar les escales. Hem de pujar-les.
Albert Koons
Un

Grup de Creixement Personal

és un espai per a les persones que escullen experimentar el treball

personal de l’autoconeixement. Un espai protegit i participatiu on prendre consciència, reflexionar i viure
en primera persona el treball de descobriment personal. Aquesta és una oportunitat per passar a

posar en pràctica eines d’Ecologia Emocional
tasca

individual

realitzada

en

grup

on

l’acció i

vivint les dinàmiques que et proposem per créixer, una

compartir

pensaments,

emocions

i

vivències,

sense

jutjar

ni

comparar, aplicant l’art d’escoltar. Un viatge per aprendre d’un mateix i amb els altres, donant i recollint

·

perles de saviesa de persones que han triat fer un camí paral lel al nostre, formant part d’un hàbitat únic i
irrepetible que batega amb l’Ecologia Emocional aplicada.

Objectius:
Conèixer i aplicar els principis de l’Ecologia Emocional a tots els àmbits de la vida.
Cultivar

valors

i

espècies

emocionalment

ecològiques:

escoltar,

respecte,

generositat,

gratitud, autenticitat, compromís, diversitat...
Donar-se permís per endinsar-se, descobrir i reflexionar sobre l’essència d’un mateix.
Prendre consciència de quines són les pròpies potencialitats, punts forts i punts de millora.
Reforçar la pròpia vàlua a través del coneixement, l’amor i la cura d’un mateix.
Treballar per esdevenir emocionalment sostenibles i equilibrats.

Continguts:
14 sessions de treball de dues hores de durada.
A cada sessió es treballaran diferents conceptes i dinàmiques creatives basades en el
llibre “Les vint perles de la saviesa” de J. Soler & M. Conangla.

www.fundacioecologiaemocional.org

Metodologia:
Prèviament a cada sessió s’enviarà als participants una perla de saviesa per poder fer una reflexió prèvia.
A cada sessió de GCP es proposarà una dinàmica grupal, així com altres eines que faciliten la participació i
permeten que les sessions siguin totalment vivencials compartint reflexions, emocions i experiències i establint
plans d’acció alineats a la presa de consciència.
Es co-crearà un “espai protegit” i emocionalment nutritiu on cada persona pugui ser “ella mateixa” amb els
altres, sense judicis, amb el màxim respecte i confidencialitat.
Es treballarà amb la metodologia pròpia de la “no implicació”, mitjançant la qual el facilitador no s’immiscueix,
ni aconsella, deixant la responsabilitat de cada pas al participant amb respecte total al seu tempo i procés.

Facilitadores:
Les sessions seran facilitades alternativament per Carme Olivera i Àngels Ferrao.

Dates:
DIMECRES:
2 i 23 d’octubre 2019
6 i 20 de novembre 2019
11 desembre 2019
8 i 22 de gener 2020
5 i 19 de febrer 2020
4 i 18 de març 2020
15 d’abril 2020
6 i 20 de maig 2020

HORARI:

De 18,30h a 20,30 h

LLOC:

ÀMBIT- Rocafort.
C/ Rocafort, 242 bis, 3r pis
08029 Barcelona. (Metro L5- Entença)

PREU:

GRATIS pels Amics/Amigues de la Fundació.
180

INSCRIPCIONS:

€ per la resta. Possibilitat de pagament trimestral 60€/trimestre.

http://bit.ly/GCP-Perles

Canvia d'opinió, mantingues els teus principis; canvia les teves fulles,
mantingues intactes les teves arrels.
Victor Hugo

www.fundacioecologiaemocional.org

