
 
 

 
 

 

UN TAST DE CREIXEMENT 
  
Què passa per que no pugui dir amb la boca ben gran “SOC FELIÇ” ? 
La feina sembla que va bé, la família no te problemes greus, els amics son els de sempre, i així sorgeix la pregunta.  
 
Doncs, en cada cas pot passar alguna cosa diferent. Amb aquest taller d’un dia, podràs descobrir algunes tècniques i 
alguns exercicis que et permetin: 
 

� Re-enfocar algun problema. 
� Re-orientar una situació. 
� Ser conscient d'algun desig. 
� Descobrir l'origen d'una sensació. 
� Millorar la manera d’enfocar les accions cap als objectius. 
� I moltes altres coses, depenent del que vulguis. 

 
Un tast de creixement consisteix en un taller on, compartirem amb un grup de persones les tècniques de la PNL amanit 
amb altres disciplines, a un ambient excel· lent, que permetrà que els inputs del dia perdurin, fent que el que aprenguis 
sigui una vivència única que et quedarà com un regal per tota la vida. 
 
El taller l'impartim en tàndem, l'Anna i l'Òscar, de manera que l'acompanyament durant els exercicis és molt més 
proper, a part d'aportar doblement alguns conceptes i donar una major amplitud d’experiències. 
 
 
Ubicació i Horaris: Pots triar una de les opcions 
 
Terrassa. Dissabte 30 de juny de 9.30h a 20h. Centre Namaskar de Terrassa (Carrer del Pintor Viver, 51, tocant a 
Renfe Centre). Es prega màxima puntualitat.  
 
Sabadell. Dissabte 21 de juliol de 10.30h a 21h . Centre Namaskar de Sabadell (Carrer del Doctor Codina,18, a prop 
del Parc Catalunya-Eix Macià). Es prega màxima puntualitat.  
 
Preu: El taller te un cost de tan sols 77€, i si reserves fins a 2 setmanes abans o portes un acompanyant, només seran 
70€ per a cada un. Places Limitades. 
 
Per tal de formalitzar la reserva contactar a:  

Namaskar - namaskar@centrenamaskar.com / 937176217  
Oscar Guirado – info@oscarguirado.es / 633.706.249 

 
Serà un plaer que ens hi trobem per poder gaudir d'aquesta experiència. 

 

Anna Escudé - Practitioner i Màster Practitioner en PNL. Terapeuta i Mestra de Reiki Essencial Tibetà i 
Usui Japonès. Membre de l’Associació Terapeutes Reiki a Catalunya i de la Federación Española de Reiki 
(Federada 3381). Monitora de Txi-kung per a la Salut. Monitora de Relaxació i Creixement Personal. 
Formada també en Reflexologia podal, autoconeixement energètic i canalitzacions. Amplia experiència en la 
gestió d'equips i el tracte amb persones de manera individualitzada. 

  

 

Oscar Guirado - Coach, formador, consultor i Catalitzador de canvis. Facilitador de PSYCH-K i de E.F.T. 
(Tapping). Màster en Coaching amb PNL. Màster en Hipnosi Ericksoniana amb PNL. Practinioner en PNL. 
Màster en Coaching Estructural.. PDD per l'IESE. Constel·lacions Organitzacionals per Gunthard Weber. 
Director de Projectes a Pinea3 Living Organizations. Format també en Reiki Essencial Tibetà (nivells I, II i 
III) i autoconeixement energètic. Amplia experiència directiva i en gestió d'equips. 

 


