
Hi ha moltes formes 
de “mirar” aquesta etapa 
de les nostres vides 

POTS APRENDRE  A 
TRANSITAR-LA I GAUDIR-NE 

 "Ens embarquem a la segona meitat de 
la vida sense cap preparació. O és que 
potser hi ha escoles per a gent que passa 
dels quaranta, que els prepari per a la 
vida i les exigències que se’ls vénen a 
sobre...? ... Donem aquest pas amb la 
falsa presumpció que les nostres veritats 
i ideals ens serviran com fins ara ho han 
fet. “ 

   C. G. Jung 

La segona meitat de la teva vida pot  arribar a ser molt millor que la primera.  
Tens més experiència, més coneixement i  més capacitat. 
Per on començar?... 

Si ets:  

 

Una persona entre 45 i 60 anys que 
vols VIURE la segona meitat de la 
teva vida des de TU MATEIX 

Vine i et podràs endur: 
 

• Més CLAREDAT sobre la teva vida 

• RECONNEXIÓ amb el que realment és 
important per a tu 

• Saber MIRAR les “coses” de formes 
diferents 

• Començar a recuperar l’AUTOESTIMA 

• Capacitat per a reordenar les teves 
PRIORITATS 

• Un ESPERIT actiu per a posar-te en 
marxa 

LA SEGONA MEITAT 
DE LA TEVA VIDA     

f o n a m e n t s  
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La mitjana edat és un temps especial i únic 
que t’ofereix la vida per viure tal i com tu ets 
 

Aquest taller és un bon espai per començar 
i...  per adonar-te que no ets l’únic en trànsit 

PROPER TALLER 

4  i  5  maig 
2013 

(5a  edició) 



 “M’interessa el futur perquè es 
el lloc on passaré la resta de la 
meva vida.” 
 

Woody Allen 

Organitza: 

Rafa Escudero 

Facilitadors 

Xavi Garcia 

Coaches certificats internacionalment pels organismes : 

              - International Coach Federation   [distinció ACC ] 
              - The Coaches Training Institute     [distinció CPCC] 

i acreditats en Coaching de Sistemes Organitzacionals i Relacionals (ORSC) pel Center for Right Relationship 

Coach professional, especialista en 
mitjana edat 

Acompanya persones que es troben 
a la meitat de la seva vida per 
recuperar el seu to vital a nivell 
personal i professional, redescobrir 
els seus interessos reals i  posar en 
valor els seus  actius i les seves 
capacitats.  

Coach professional, especialista en 
lideratge personal i d’equips 

Acompanya organitzacions i equips 
de professionals per reformular, 
alinear i assolir els objectius 
corporatius i per facilitar el correcte 
encaix entre tots els seus 
components.  

Dates:   4 i 5 maig 2013 
 

Lloc:   Casa d’Espiritualitat Sant Felip Neri 

               c/ Nena Casas, 43 - 08017 Barcelona 
 parada  Les Tres Torres 
 

Horari:    dissabte:     16.00 - 20.00h 

                    diumenge:  09.30 - 13.30h 
                                           15.00 - 19.00h 
 

Preu del taller:   95€ 

Inscripcions:  rafa@midlife-institute.com  
   xavier@midlife-institute.com 

Informació:   667 484 431 

 “M’ha sorprès l’atmosfera de confiança que hem 
tingut des del primer moment. Aquest és un taller que 
fa pensar amb molta profunditat.” (Xavier, 55) 
 

 “El taller ha estat molt intens i m'ha encantat conèixer 
altres persones d'una manera diferent,  amb una 
profunditat molt superior a l’habitual.” (Laura, 55 ) 

 

 “Ha estat un espai obert i sincer, on tothom és igual i 
manifesta la seva visió lliurement.” (Miquel, 57) 
 

 “Després d’aquest taller, canviarà la meva percepció 
dels sentiments, de les valoracions, de les prioritats...” 
(Josep, 58 anys) 
 

 “M'he sentit sacsejada. He sentit una gran necessitat 
per canviar el que vull canviar.” (Marga, 49) 

Alguns testimonis dels que ja han fet aquesta experiència 

 Ha estat una experiència extraordinària de 
convivència i sinceritat. Probablement mai no 
hagi conegut tan bé tanta gent en tan poc 
temps.” (Toni, 54) 

 

 “El fet de compartir les meves inquietuds i 
pensaments amb la resta d’assistents m’ha 
resultat molt gratificant i enriquidor.”  (Santi, 47) 

 

 “Ha estat una experiència molt positiva de 
creixement. Sorprenent. Estic molt contenta i he 
vibrat molt.” (Àngels, 47) 

 

 “Sento molta gratitud vers tot el grup. He pogut 
ser conscient de coses que portava a dins.” 
(Blanca, 60) 
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