
 
 
 

TALLER LA SAVIESA CÍCLICA 

 
 

DATES:  Dimecres, 06 de juny de 2018  Mòdul I XAMANA (FOC)   
  Dimecres, 13 de juny de 2018  Mòdul II MARE  (AIGUA)   
  Dimecres, 20 de juny de 2018 Mòdul III DONZELLA (AIRE)   
  Dimecres, 27 de juny de 2018  Mòdul IV ANCIANA (TERRA) 

HORARI: de 18.00 a 20.00 hores 

  Per mòdul individual  Pel Taller sencer (4 mòduls)   
PREUS: 30,00 €   a) 125,00 € (NOVES INSCRIPCIONS)     

    b) 100,00 € (PARTICIPANTS TALLER VIATGE A  L’APODERAMENT FEMENÍ) 

SUBVENCIONS:  L’Associació Espai Sacra subvenciona amb 25,00 €, totes les reserves pel taller 

sencer, inscrites abans del  31 de maig de 2018. Aquesta subvenció s’aplicarà el 

preu anterior. 

RESERVES: 30,00 € Mitjançant pagament en efectiu o bé transferència 

 

 

Espai de la dona obre nous espais de creixement i de connexió amb la nostra essència femenina. 

Aquesta vegada us proposem aquest taller constituït de quatre mòduls anomenat La saviesa 

cíclica. Cada mòdul és una parada en un camí de descobriment i connexió amb cada uns dels 

quatre elements de la natura i amb un dels quatre arquetips femenins, acompanyats de rituals 

senzills per connectar amb la saviesa cíclica més enllà de les paraules. Cada element i cada 

arquetip es treballarà d’acord a cada fase lunar, aprofitant així tot el coneixement cíclic que forma 

part de cadascuna de nosaltres. 
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Mòdul Terra -  Anciana (lluna nova) 

 

 

 

 

La terra és l’element que ens ofereix solidesa, 

estabilitat, ens protegeix i ens dóna seguretat.  

Treballar amb l’element Terra significa treballar amb la 

paciència, ja que la Terra no va formar els boscos, els 

deserts, les selves….  en un sol dia. Quan harmonitzem 

l’element Terra, estem creant un espai fèrtil, pacífic, 

segur i nutritiu de la nostra ànima. És un oasi en mig de 

la confusió, la rapidesa i l’estrès amb el que convivim 

cada dia. 

“Terra és el meu cos, les meves arrels. Connexió amb el meu llinatge, amb el terreny. El que faig, 

el que tinc, el que materialitzo”. 

 

Mòdul  Aire – Donzella (lluna creixent) 

 

 

 

 

L’aire és l’element que ens ofereix el poder d’expansió, de 

difondre i de relacionar. L’aire és el vehicle de la llum i és 

encarregat del pensament i de la paraula, ens inspira, 

aconsella i aguditza la nostra ment.  

L’aire és l’element de les idees i del moviment cap a las 

metes clares, la comunicació verbal i escrita. Quan 

despertem als éssers elementals de l’aire en el nostre 

interior, estem creant un espai per escoltar i ser escoltades. 
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“Aire, el meu alè. Les meves idees, pensaments, paraules i projectes”. 

 

Mòdul  Aigua – Mare (lluna plena) 

 

 

 

 

L’element aigua té el poder d’unir, amalgamar, però 

també de dissoldre. Ens ensenya fluïdesa i també 

adaptabilitat i flexibilitat.  

És l’element dels sentiments, les emocions, l’amor, els 

somnis, l’inconscient i el poder de la intuïció. Treballar 

amb l’aigua és atrevir-nos a submergir-nos i descobrir 

el que hi ha en el fons del nostre cor. És deixar-nos 

portar per la intuïció i percebre les subtileses de la 

natura. L’element aigua està relacionat amb la 

inspiració espiritual i amb la meditació. 

“Aigua és la meva sang. Les meves emocions, les meves aigües de vida. Fluids, hormones, 

sexualitat i creativitat”. 

Mòdul  Foc – Xamana (lluna minvant) 

 

 

 

  

El foc dinamitza, transforma i allibera. El foc es 

relaciona amb el concepte de purificació, energia 

primària, vida i calor. 

L’element foc ens porta la força, la valentia, el 

coratge i la passió per la vida. El foc interior ens 

impulsa a buscar nous camins, a enfrontar nous 

reptes i córrer riscos. Quan treballem amb el foc ens 

sentim entusiastes, optimistes i creatives. El foc 

interior es convertirà, en una entorxa que ens guia i 

ens omple de valor i coratge quan ens sentim 

temoroses i confoses. 
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“Foc, el meu esperit. La meva força. Voluntat, passió i intenció”. 

 

 

En aquest taller aprendràs: 

 Eines de Coaching integratiu, sistèmic i corporal. 

 Eines de PNL. 

 Els 4 arquetips de la dona, segons el seu cicle, com gestionar-los i com es relacionen 

amb els 4 elements de la natura. 

 Com identificar creences limitants. 

 Re-connexió amb tu mateixa i la teva sexualitat. 

 Sanació amb el llinatge. 

 Eines de meditació i respiració. 

 Cants, balls i eines d’integració grupal. 

 

Beneficis de la participació del taller: 

 Connectar amb el femení. 

 Obrir el cor per estimar i deixar-se estimar. 

 Autoconeixement i comprensió. 

 Mirar-se sense judici. 

 Sentir-nos reconegudes i acceptades. 

 Crear confiança i amor per tu mateixa. 

 Rebaixa l’ansietat i l’exigència. 

 Millora l’autoestima i la comunicació. 

 

A més t’emportaràs la capsa màgica del taller! 

 


