
ALIMENTACIÓ  I  APODERAMENT  CONSCIENT

MOVIMENT  VITAL

 
TTRANSFORMA  EL  TEU  INTERIOR

 
 

Ets conscient de tot el que menges o
ho fas de manera automàtica? Quines
son les teves creences respecte a
l'alimentació?
Si vols superar les barreres que et
limiten  vine a gaudir d'un canvi cap a
millor.
Aprendrem a trobar-nos de manera
positiva.
 
 
 
 

DILLUNS DE 10 A 12h ; del 14/10  al 09/12 

Taller de moviment que pretén fer prendre consciència
del propi cos amb la intenció de crear millores tant a
nivell físic com emocional i mental.

DILLUNS DE 18 A 19.30h ; del  15/10  al 17/12 

Vols descobrir la trampa psicològica que amaguen les
creences limitants, les emocions negatives i les
dificultats que et generen? 
Vine i aprendràs a transformar-les per gaudir d'una vida
més plena.

DIMARTS DE 10 A 11.30h  ; del  15/10  al 17/12 

ACTIVITATS  DEL  CASAL  DE

LES  DONES  



DEFENSA  PERSONAL  PER  A  DONES

HABILITATS  DE  COMUNICACIÓ ;  

APRENDRE  A  PARLAR  EN  PÚBLIC

COACHING ;  COM  MIRAR  ENDAVANT  SENT  POSITIVA

 

T'agradaria sentir-te segura de tu mateixa per poder fer front
a qualsevol situació que es presenti? Apunta't i aprendràs
tècniques d'autodefensa, evasió i avís.
 
 
 
 
 

DIMARTS DE 19:30 A 20:30h; del 15/10 al 17/12

Saps quina és la millor manera d'expressar el que sents?
 Vols poder explicar-te davant de les persones de manera
segura?
 Vine i aprendràs a comunicar tot allò que vius a través no
només de les paraules sinó amb tot el teu cos.

DIJOUS DE 16 A 17.30 ; del 10/10 al 19/12

Vols descobrir la trampa psicològica que amaguen les creences
limitants, les emocions negatives i les dificultats que et generen?
Vine i aprendràs a transformar-les per gaudir d'una vida més
plena.

DIMARTS DE 18 A 19.30h  ; del  10/10  al 19/12 

Període d’inscripcions 
De 23 de setembre a l'11 d'octubre.
De dilluns a divendres. De 9 a 14h. 

Contacte:             977 010 672              casaldones@reus.cat
facebook.com/casaldonesreus


