Agenda d’activitats Casa d’espiritualitat Sant Felip Neri
Setembre - desembre de 2011

La casa d’espiritualitat es presenta com un centre d’espiritualitat per al segle XXI. El seu
objectiu és contribuir a un canvi de civilització regit per una nova forma d’habitar la Terra,
respectuosa i solidària.
Aquest canvi es basa en la pràctica contemplativa, el coneixement adequat (pensament,
creativitat, bellesa, amor…) i l’acció social.
La CESFN estructura la seva oferta formativa en tres àmbits: pràctica espiritual, compromís
social i transformació cultural. I des d’ells, proposa els següents cursos de formació 2011-2012.
Pràctica espiritual

Compromís social

Setembre
Divendres 9, dissabte 10, diumenge 11
Homeopatia Clàssica Hahnemanniana
Impartit per: George Vithoulkas
(videoconferència)
Filosofia, semiologia, matèria mèdica i
medicaments homeopàtics. Casos pràctics.
Horari: de 10:00 a 19:00 h. Diumenge fins les
14:00 h
Inscripció: alonnisos@live.com
Dissabte 10
Roda de pregària Maguy Lebrun
Facilitat per: Maribel Roca
Grup de pregària silenciosa segons el llibre de
Maguy Lebrun, “Médicos del cielo,médicos de
la tierra”. Adreçat a tots els que creguin en
la força de la unió i que tinguin diverses
creences (religioses o no)
Horari: d’11:00 a 13:00 h
Aportació voluntària. No fa falta inscripció
Dissabte 10
Xerrades-Tallers de l’Escola de la Vida
Impartit per: Hubert Wolf
Es tracten diversos temes fent un treball dinàmic
de síntesi que es fa visible per la fraternitat
universal i la seva expressió en la pau.
Més informació:
www.escuelauniversaldelavida.blogspot.com
e-mail: escdelavida@gmail.com
Horari: de 17:00 a 20:00 h
Aportació voluntària, mínim 5€.
No fa falta inscripció
Dimecres 14, dijous 15, divendres 16,
dilluns 19, dimarts 20, dimecres 21, dijous
22, divendres 23

Transformació cultural

Cuidem a les persones grans. Curs intensiu
Més informació: fundacioaroa.blogspot.com
Horari dimecres de 15:00 a 18:00 h
Preu: 65€. Tel. 669 05 75 40
Inscripció: aroa@fundacioaroa.org
Dissabte 17, diumenge 18
Curs so i sanació
Impartit per: Dr. Juan José Lopera
Sanació emocional i energètica a través de la
veu, la música i el moviment.
Més informació:
http://sonidosanadorbarcelona.blogspot.com
Horari dissabte 17: de 9:00 a 13:30 h i de
14:30 a 19:00 h
Horari diumenge 18: de 9:00 a 13:30
i de 14:30 a 16:30 h
Preu: 120€
Inscripció: jlopera@disitraining.com
Dijous 22, divendres 23, dissabte 24,
diumenge 25
Certificació en assessorament en
pèrdues, dol i trauma
Impartit per: Alba Payàs, IPIR
Aquesta formació neix per donar resposta a la
creixent necessitat de formació actualitzada
per a professionals de la salut i psicoterapeutes que desitgin especialitzar-se en aquest
àmbit.
Dirigit a: professionals que estan regularment
en contacte amb persones que afronten
pèrdues com la malaltia, la mort i el dol
Més informació. www.ipir-duelo.com
Horari: 9:30 a 14:00 y de 15:30 a 19:00 h
Preu: 475€ cada mòdul
Inscripció: Vera Illescas, secretaria IPIR.
Tel. 645 860 065 - info@ipir-duelo.com

Dissabte 24
Concert de violoncel, Lluís Claret
Suites per a violoncel, J.S.Bach
Concert benèfic a favor de Talnique,
El Salvador (educació i salut)
Horari: 20:00 h
Preu: 12€ (pagament el mateix dia del concert)
Reserva d’entrades: caesfelipneri@gmail.com
Aforament limitat
Diumenge 25
Conferència: Los nombres del Ser a la luz
de la Qabalah
Impartit per: Alejandro Oistrach.
Enginyer nuclear, presenta “Los nombres del
Ser a la luz de la Qabalah”, una investigació
que revela les múltiples facetes del “jo sóc”
implícit en la geometria de la catedral de
Chartres i en la correlació amb la constel·lació
i el supercúmul galàctic de Virgo.
Horari: 18:00 h. Entrada llliure
Inscripció: caesfelipneri@gmail.com
Diumenge 25
Zazenkai

Octubre
Dissabte 1
Taller d‘Ho'oponopono avançat
Impartit per: Dra. Maria Carmen Martínez
El Taller d’Ho’oponono ofereix una oportunitat
per aprendre i practicar, una tècnica ancestral
i mil·lenària, senzilla bella i eficaç,
d'harmonitzar-nos amb nosaltres mateixos,
amb les nostres relacions i amb l'Univers.
Més informació: www.luzradiante.com
Horari: de 16:00 a 20:00 h
Preu: 55€. Tel. 680 165 501
Inscripció: t_metamorfica@hotmail.com
Dijous 29, divendres 30 de Setembre,
dissabte 1, diumenge 2,
Certificació en assessorament en
pèrdues, dol i trauma (veure setembre)
Dimecres 5, dijous 6, divendres 7,
dilluns 10, dimarts 11, dimecres 12,
dijous 13, divendres 14
Cuidem a les persones grans. Curs intensiu
(veure setembre)
Dissabte 8
Roda de pregària (veure setembre)

Dissabte 8
Xerrades-Tallers de l’Escola de la Vida
(veure setembre)
Dissabte 15
Fenomenologia de la música
Impartit per: Jordi Mora
Estudi del so i la seva repercussió en la
consciència humana, mitjançant la vivència de
les relacions sonores i el seu resso al món
afectiu. Adreçat a estudiants, professionals i
públic en general.
Horari: de 10:00 a 19:00 h, amb
pausa per dinar.
Preus . Modalitat activa: solistes, 70€; dúos,
80€; trios o +, 100€. Modalitat oient: 20€
Informació: carinamorag@hotmail.com
Inscripció: caesfelipneri@gmail.com
Diumenge 16
Taller de meditació per a nens
Adreçat a dos grups d'edat: 5-9 anys i 10-14
anys. El taller combina activitats de
moviment amb diferents formes de meditació
adaptada als nens.
Preu: 10€ Horari: de 10:30 a 13:00 h
Inscripció:
meditacioperanens.cesfn@gmail.com
Dimecres 19, dijous 20, divendres 21,
dissabte 22
Taller d'acompanyament espiritual en cures
pal·liatives. SECPAL
Impartit per: grup de treball sobre espiritualitat de la Societat Espanyola de Cures
pal·liatives. Experiència teòrico-vivencial
d'enfocament humanista, per facilitar
habilitats, eines i propostes d'intervenció
terapèutica que millorin l'acompanyament del
sofriment dels pacients al final de la vida i els
seus familiars.
Dirigit a: professionals i voluntaris que
treballin en cures pal·liatives.
Més informació. www.secpal.com
Horari: residencial, del 19/10 a partir de les
19:00 h fins el 22/10 a les 16:00 h (pensió
complerta)
Preu: 400€
Inscripció: espiritualidad@secpal.com
Divendres 21, dissabte 22, diumenge 23
Bases fisiològiques (Qi Gong per a la
preparació marcial i Taichi)
Impartit per: Ange Tomas

Per créixer en Qi Gong es necessita conrear
unes bases sòlides que permetin desenvolupar
a poc a poc un Qi Gong impecable i més
profund. Dirigit a: principiants i iniciats
Més informació: www.iiqg.com
Horari: Divendres 21: de 18:00 a 21:00 h
Dissabte 22: de 09:30 a 14:00 i de 16:30 a
21:00 h
Diumenge 23: de 09:30 a 14:00 h
Preu: 180€. Inscripció: contacto@iiqg.com
Dissabte 22
Zen Jove. Zazen, Qi Gong, col.loqui
Impartit per: Carina Mora
Horari: de 17:30 a 20:30 h
Entrada lliure
Dissabte 22
Roda de pregària (veure setembre)
Diumenge 23
Trobada pràctica Haka
Organitza: Fundació Aroa
Dansa ancestral maorí que connecta amb el
potencial intern i l’autoconfiança.
Aportació: 20€ destinada a Projecte Wankja
(Grandmother’s Healing Haka Trust)
Horari: a les 11:00 h. Cal confirmar l’assistència
Inscripció: aroa@fundacioaroa.org
Divendres 28, dissabte 29
Introducció a la Filosofia Intercultural
Impartit per: Raul Fornet-Betancourt
Amb una metodologia participativa, el
seminari introdueix la filosofia intercultural
com una ajuda teòrica i pràctica per a
interpretar el món actual i per actuar-hi
dialogant amb la pluralitat cultural i religiosa
que el caracteritza.
Més informació:
www.ensayistas.org/filosofos/cuba/fornet
www.filosofiaterra.org
Horari: Divendres 28: de 16:00 a 20:00 h
Dissabte 29: de 10:00 a 14:00 h
Preu: 80€. Inscripció: caesfelipneri@gmail.com

Novembre
Dimecres 2, dimarts 8, dimarts 22, dimarts 29
Introducció a la Permacultura
Impartit per: Antonio Scotti
Presentació de la permacultura com una eina
de disseny ecològic i holístic per redissenyar
els espais habitats pels éssers humans de

manera sostenible.
Més informació: www.permacultura-es.org
www.filosofiaterra.org
Antonio Scotti, és dissenyador i professor de
permacultura, i del curs on-line, ofert per la
UOC: Gaia Educación Design for Sustainability.
Horari: de 16:00 a 20:00 h. Preu: 150€.
Inscripció: caesfelipneri@gmail.com
Dimecres 2, dimecres 9, dimecres 16,
dimecres 23
Introducció a l’Eneagrama
Impartit per: Pilar Villarrazo
L’Eneagrama és una eina que ens ajuda a
descobrir i comprendre la nostra personalitat.
Horari: de 19:30 a 21:00 h
Preu: 75€ les 3 sessions
Inscripció: pilarvillarrazo.bcn@gmail.com
Tel: 93 217 55 73 - Mòbil: 615 359 394
Divendres 4, dissabte 5
La nova biologia: reprenent el diàleg amb
la natura
Impartit per: Máximo Sandín
El curs parteix d'una critica al darwinisme com
teoria social i biològica i introdueix noves
idees sobre la interpretació de l'evolució
humana en interacció amb els ecosistemes de
la Terra.
Més informació: www.somosbacteriasyvirus.com
www.filosofiaterra.org
Maximo Sandin és doctor en Biologia i
professor d’Evolució humana a la Universitat
Autònoma de Madrid.
Horari: Divendres 4: de 16:00 a 20:00 h
Dissabte 5: de 10:00 a 14:00 h
Preu: 80€
Inscripció: caesfelipneri@gmail.com
Dimecres 9, dijous 10, divendres 11,
dilluns 14, dimarts 15, dimecres 16,
dijous 17, divendres 18
Cuidem a les persones grans. Curs intensiu
(veure setembre)
Divendres 11, dissabte 12, diumenge 13
Homeopatia Clàssica Hahnemanniana
(veure setembre)
Dissabte 12
Fenomenologia de la música (veure
octubre)
Dissabte 12
Roda de pregària (veure setembre)

Dilluns 14
El zen en situacions límit de la vida
Impartit per: Dra. Natalia Eres, Berta Meneses
i Carina Mora. Experiència conceptual i
vivencial del què és el zen i allo que pot
aportar a les persones que viuen alguna
situació límit; una d'elles pot ser el càncer.
Adreçat a les persones que en són protagonistes, als seus cuidadors o als seus acompanyants de procés.
Preu: 50€, dinar inclós
Horari: de 9:30 a 19:00 h
Informació: carinamorag@hotmail.com
Inscripció: caesfelipneri@gmail.com
Dijous 17, divendres 18, dissabte 19,
diumenge 20
Certificació en assessorament en
pèrdues, dol i trauma (veure setembre)
Dissabte 19, diumenge 20
Formació de directors de coral
Oferir una formació de direcció coral
enfocada per a cors i/o grups vocals
infantils. Adreçat a: directors de cors
infantils, professors d’escoles de música,
mestres de música d’infantil, primària i
secundària. Més informació. www.scic.cat
Horari: Dissabte 19: 10:00 a 13:30 i de
15:30 a 20:30 h (8,5 h)
Diumenge 20: 10:00 a 13:30 (3,5h)
Inscripció: scic@scic.cat
Diumenge 20
Trobada pràctica Haka (veure novembre)
Dissabte 26
Roda de pregària (veure setembre)
Dissabte 26, diumenge 27
Zazenkai
Diumenge 27
Concert de flauta i piano
Albert Mora, solista del Gran Teatre del Liceu
i professor de l’Esmuc, i Karst de Jong,
professor d’improvisació a l’Esmuc
Obres de J.S.Bach, Ravel, Debussy. Improvisacions sobre temes de diferents compositors
Concert benèfic a favor de la CESFN
Horari: 18:00 h. Preu: 12€
Inscripció: caesfelipneri@gmail.com

Desembre
Dimecres 14, dijous 15, divendres 16,
dilluns 19, dimarts 20, dimecres 21, dijous
22, divendres 23
Cuidem a les persones grans. Curs intensiu
(veure setembre)
Dissabte 10
Roda de pregària (veure setembre)
Divendres 16, dissabte 17, diumenge 18
Wu Dang Qi Gong "part 1"
Impartit per: Dr Yves Requena.
Qi Gong de moviments suaus, apte per
tothom, i amb potents efectes energètics.
(veure octubre)
Dissabte 17
Concert. Grup Collserola i Grup Vilamarí.
Flautes de bec
Horari: 18:00 h. Preu: 12€
Concert benèfic a favor de la CESFN
Inscripcions: caesfelipner@gmail.com
Aforament limitat
Diumenge 18
Zazenkai

Zazenkai

Zazenkai: Reunions de meditació per als que
ja practiquen zazen.
Zazenkai diari a les 7 del matí
Zazenkai setmanal dijous a les 20:15
Zazenkai mensual, un cap de setmana al mes
des de dissabte a les 9:30 a diumenge a les
17:00 h
Per poder participar en el Zazenkai, cal haver
fet prèviament un curs d’Introducció a la
meditació Zen. Aquests cursos són per a
persones que desitgen iniciar-se en el Zen.
Mitjançant la pràctica del zazen i les
diferents conferències, es pot experimentar el
sentit profund d’aquest camí. A partir de les
19:00 h cada dijous s’ofereix a la Casa
d’Espiritualitat informació directa als que ho
precisen.
També podeu consultar el web www.zen.cat

Casa d’espiritualitat Sant Felip Neri
Nena Casas 37 – 47
08017 Barcelona
www.casaespiritualitat.wordpress.com
(Ferrocarrils catalans, parada Tres Torres)

Informació: caesfelipneri@gmail.com
Per tal de facilitar la gestió de les inscripcions,
us agrairem que contacteu amb nosaltres preferentment per correu electrònic.
Tel. 627 55 00 50
Horari tel.:
De dilluns a divendres, de 21:00 a 22:00h

Lloguer d’espais i habitacions:
La casa d’espiritualitat SFN lloga els seus espais,
sales i jardins per a la realització de cursos,
seminaris, celebracions d’empresa, etc. També
ofereix allotjament per als cursos que ho
requereixin, amb possibilitat de pensió complerta.

