
TALLER D’AUTOCONEIXEMENT I PLAER FEMENÍ  
 

 

Presentació de Mi i els objectius del Taller. 

Sóc  Elena Sex Coach, educadora sexual i Terapeuta de Parella.  

També Co-fundadora de Eroticdisseny una botiga eròtica. 

 

Aquest taller va dirigit a dones que desitgin conèixer diferents aspectes de la 

seva sexualitat, que busquin una millor relació amb elles mateixes. 

Un espai en el qual les dones connectem amb el nostre cos i parlem del nostre 

plaer i de sexe sense tabús. 

 

Aquesta proposta neix de la imperiosa necessitat de tornar a CONNECTAR 

amb i entre nosaltres, amb el contacte del nostre cos, amb la nostra 

meravellosa i genuïna energia vital, amb la nostra riquesa sensual, la nostra 

mirada cap a la vida i el plaer. 

 

Connectarem amb la sexualitat, sensualitat i feminitat per empoderar-te 

sexualment i conèixer els diferents orgasmes. 

 

Aquest taller es  centra en  informar sobre les falses creences i estereotips que 

encara avui en dia existeixen, dificultant-ne la seva expressió, així com 

proporcionar una visió de la sexualitat com a valor, una qualitat humana que 

ens motiva a buscar afecte, contacte, plaer, tendresa i vincle. La nostra 

sexualitat influeix en els nostres pensaments, sentiments, comportaments i 

interaccions i, per tant, influeix en el nostre desenvolupament personal i en la 

nostra salut.  

La sexualitat no és estàtica, sinó que va evolucionant al llarg de tota la vida. 

Amb aquest taller pretenem proporcionar informació i educació sexual per 

facilitar habilitats pel creixement eròtic, així com promocionar i optimitzar la 

resposta sexual, partint de models positius de sexualitat, incloent tots els 

sentits. 

Es treballarà també l’autoestima, l’acceptació d’un mateix i la dels altres 

facilitant la reconciliació amb la figura corporal. Amb el coneixement del nostre 

cos, de les nostres parts genitals i erògens mitjançant els sentis.  

*Sortiràs d´aquest taller empoderada, optimista i connectada amb tu mateixa i 

amb la teva feminitat. 

Elena. 

 
 


