
L'objectiu d'aquest grup és el de facilitar la trobada entre diferents 
professionals que busquen la manera de despertar el seu propi 
criteri i esperit creatiu per posar-lo al servei d'una professió 

específicament humana i vocacional.

L'art D'acompanyar Persones 
Grup D'acompanyament, de Desenvolupament i de Creació per a terapeutes

QUI ETS COM A TERAPEUTA?  

Et sents segur, espontani i fluid davant del 
pacient? 

Creus que tens quelcom més per aportar a 
les teves sessions i als teus pacients del 
que manifestes actualment quan fas 
teràpia? 

Vols treure el teu talent i la teva bellesa 
com a persona, per posar-ho al servei de 
la teva professió? 

Cada procés terapèutic és un fenòmen totalment nou, únic i irrepetible.
Cada pacient, porta ocult dins seu, el misteri per a facilitar "la seva millor teràpia."
La teràpia escapa del coneixement científic, de la formació acadèmica i dels models o 
referents que provenen de l'exterior. 
La teràpia esdevé una forma d'art, una dansa imprevisible entre dos incògnites que es 
relacionen i s'influencien entre si: pacient i terapeuta.

Aprendre a dansar amb la riquesa i la complexitat del pacient,
escoltant la pròpia inspiració i la creativitat intuïtiva com a terapeuta,
permetent la autoconfiança que neix del nostre propi fonament com a éssers humans
i confiant en la saviesa del procés que es va creant "in situ" i moment a moment, ...

                
                                                                           ...És el principal repte de tot bon terapeuta.



CRISTINA FREIXA 
Persones & 
Desenvolupament 
 
Psicòloga /Formadora /Coach  
Especialista en Desenvolupament 
Personal i Professional 

www.cristinafreixa.es 

C/ Enrique Granados 116, 2-2 
08008 Barcelona 

GRUP QUINZENAL
Data d'inici: 22 de Novembre del 2016

Preu: 150€ / mes
Per més informació i inscripcions: 

606207571 / desenvolupa@cfreixa.es
Places limitades.

Un Espai per a ...

... connectar-se amb la confiança interior que neix 
de l'autenticitat, l'espontaneïtat i la presència.

... trobant la manera d'expressar l'amor cap a la 
professió i cap a les persones.

Un Grup de Recolzament i de Creació 
per al Terapeuta,

diferent a la Formació, a la Supervisió i a la Teràpia.
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Connectant amb les persones des de 
la Saviesa, la Creativitat i la 

Intuïció.
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