
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARLEM...? 
Taller impartit per: Eva Rodríguez Anguera 

(llicenciada en Psicologia i Terapeuta) 

 

Tots els dimarts i dijous del mes de Juliol 

de 18:00 a 19:00 

 

Dt 5 

Dj 7 

Dt 12 

Dj 14 

Dt 19 

Dj 21 

 

Dt 26 

 

Dj 28 

1.- Per què està tant de moda la consciència? 

2.- Tots els problemes tenen solució? (PV) 

3.- Sé què vull fer, però algú m'impedeix fer-ho. 

4.- Em fa por el què diran de mi. 

5.- No sé dir que no. 

6.- Que fer quan no tinc ningú a qui explicar-li els 

meus problemes. 

7.- Què és això dels 3 cossos? Algú m'ho pot 

explicar? 

8.- És dolent veure la televisió? 

 

La quota és de 10 euros cada sessió, 

però a partir de la 4a sessió la resta són gratuïtes. 

 



Parlem...? 

 

A vegades ens preguntem  

com és que els altres es comporten  

de manera tant incomprensible per a nosaltres.  

A vegades no sabem per què  

ens sentim bé o ens sentim malament.  

I tot sovint volem solucions automàtiques  

per a ser feliços permanentment.  

Llavors sol passar que comencem a llegir llibres  

sobre intel·ligència emocional, sobre autoestima,  

sobre tradicions llunyanes i antiquíssimes. 

I això és fantàstic!  

Però a vegades no serveix només llegir.  

Cal experimentar i compartir. 

 

 

Per a totes aquelles persones que els interessen aquests temes, 

proposem 8 temes per parlar-ne conjuntament. 

Cada sessió consta d'una primera part amb una explicació del 

tema a tractar per part de la terapeuta, i la resta serà un 

intercanvi d'experiències, punts de vista, preguntes i 

discerniments. 

 

 

 

Associació Namasté 

C/Varsòvia, 52-54 bxs (08041 Barcelona) 

Metro: Maragall (línies blava i groga) 

 

Tel. 93 436 56 71 

Eva Rodríguez: 686 69 81 02 

 

www.econsciencia.tictactic.cat 

econsciencia@tictactic.cat 

 

www.namaste.cat 

info@namaste.cat 

 

 

 

NOTA: Les sessions es duran a terme sempre i quan hi hagi un 

mínim de 4 persones. 
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