
Jornada de consciència i sanació 
Dissabte 28 de juny de 2014 

amb Anna Ferre, psicòloga i terapeuta 

“Un pas endavant” 

Presentem una proposta vivencial per a aprofundir en la nostra essència per mitjà d’exercicis sistèmics (basats 
en la metodologia de les constel·lacions) i treball amb el nostre inconscient a través del llenguatge simbòlic i 
sonor. Adreçat especialment a persones familiaritzades amb et treball de constel·lacions familiars. 

Lloc i horari: Sant Jeroni de la Murtra (www.lamurtra.cat) 
Serra de Marina (Badalona) , de 9.30 a 20h   

Per reserva i informació contacteu:www.annaferregimenez.com—628 378 394 — annamariaferre@gmail.com 

Amb quina finalitat?  

 prendre consciència, ampliar la visió de nosaltres i les 
nostres circumstàncies per sentir major claredat i 
lucidesa en la realitat actual de cadascú i trobar el lloc 
de força i equilibri 

*connectar amb la pròpia història personal inconscient i 
restaurar vincles malmesos 

* identificar les ferides emocionals i desbloquejar els 
nusos que són a la base dels dolors físics i malestars 

Què farem i com? 

  exercicis sistèmics (basats en constel·lacions) per 
identificar els moviments interns (conscients i no conscients) 
que tenen a veure amb la salut i les relacions difícils que 
vivim en aquest moment 

  visualitzacions guiades per a accedir a la nostra saviesa 
natural allotjada en l’inconscient  

 actes terapèutics simbòlics que ens empoderin 

* acompanyament dels processos mitjançant harmonització 
vibracional (amb la veu) 

Ho farem alternant treball amb tot el grup, treball en 
petits grups simultanis i treball individual. Adaptarem la 
jornada a les situacions personals i a la dinàmica que es 
generi en el propi grup.   

Quina actitud ens mou? 

 estem oberts a una dimensió de la nostra existència 
més gran i amorosa, transcendent 

 acollim allò que la vida ens porta, tal com fou, tal com 
és 

 respectem profundament tot el nostre sistema famili-
ar i dels sistemes dels altres 

* tenim cura de la pròpia vulnerabilitat i la intimitat 
de tots els participants 

creiem en la for-
ça, els recursos i la 
responsabilitat de 
cadascú envers la 
pròpia vida  

Preu: 75 euros (condicions especials si esteu en atur.  Di-

nar no inclòs) Cal confirmació prèvia abans del dia 18 juny  
(places  limitades). 

"Viure conscientment significa viure obert, 

sense amagar-se. Estar alerta significa ser 

vulnerable, i que sigui el que sigui que 

succeeixi, doncs que succeeixi"  Osho  

mailto:annamariaferre@gmail.com

