Agenda d’activitats Casa d’espiritualitat Sant Felip Neri
Gener - març de 2012
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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 2012.
Pràctica espiritual
Compromís social
Transformació cultural

Gener
12 de gener de 19:30 a 20:30 h
Presentación del curso Auto liderazgo. El arte y la ciencia de
ser uno mismo.
Walter Maverino
Conferencia gratuita
10 de gener
Cercle de lectura
Associació d’amics Antoni Pascual
Horari: de 19:00 a 21:00 h
Preu: 6€. Socis gratuït
Reunions mensuals
Text inicial:
Antonio Machado: el diàleg amb l’inconscient (dins de l’obra Tres
poetes, tres mestres, Ed. Abadia).
El diálogo con el inconsciente: Antonio Machado, Ed. Obelisco.
Més informació: www.antonipascual.org
Ricard Fernández: 93 213 75 38
Inscripcions: amicsantonipascual@yahoo.es
14 de gener
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
La enseñanza de Lee Lozowick: Una escuela de transformacion
A las 16:00 h: recepción, reunión de enseñanza, meditación
A las 19:00 h: charla pública a cargo de Guy Ferré, responsable del
grupo en Montpellier

Precio: medio día: 10€; charla pública: 5€
Inscripciones: ferre.guy@hotmail.fr
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
14 i 15 de gener
Auto liderazgo. El arte y la ciencia de ser uno mismo
Impartido por: Walter Maverino
Un programa avanzado de evolución humana y de evolución
superior, para que experimentes la unidad, el orden y la belleza
en tu vida.
Viernes 13 de enero: 2 talleres de síntesis. Dos talleres iguales
Horario: de 9:00 a 12:30 o de 17:00 a 20:30 h
Sábado 14 de enero: Evolución humana, seminario.
Domingo 15 de enero: Evolución superior, seminario. Conocimiento
interno y sabiduría
Horario: de 09:30 a 19:30 h con pausa para comer.
Precio: 34€ cada taller, 144€ cada seminario. Los dos seminarios:
259€
Más información
http://www.youtube.com/watch?v=6NLUt451xDY
Inscripciones: wmaverino@hotmail.com
Del 18 al 20 i del 23 al 27 de gener (un curs)
Cuidem a les persones grans. Curs intensiu Fundació Aroa
Més informació: fundacioaroa.blogspot.com
Horari: de 15:00 a 18:00 h
Preu: 65€. Tel. 669 05 75 40
Inscripció: aroa@fundacioaroa.org
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22 de gener
Zazenkai
Reunions de meditació per als que ja practiquen zazen.
Horari: de 9:30 a 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
De 17:30 a 19:00 h: Seminari sobre Buddhisme Zen
Del 26 al 29 de gener
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
Del 27 al 29 de gener
Qi Gong. Wu Dang I (segunda parte)
Impartit per: Jean-Luc Riehm.
Més informació: www.iiqg.com
Horari: Divendres 27: de 18:00 a 21:00 h
Dissabte 28: de 09:30 a 14:00 i de 16:30 a 21:00 h
Diumenge 29: de 09:30 a 14:00 h
Preu: 180€
Inscripció: contacto@iiqg.com
28 de gener
Roda de pregària Maguy Lebrun
(veure 14 de gener)
Coherencia cardíaca. De la memoria celular a la mente no local
Curso impartido por el Dr. Tomás Alvaro Naranjo, médico,
psicólogo e investigador
¿Tenemos conexiones no locales con otras mentes y con el entorno? ¿Puede el corazón pensar, comunicarse con otros, almacenar
información…?
Horari: de 16:00 a 20:00 h
Preu: 40€
Inscripcions: caesfelipneri@gmail.com

Febrer
Del 4 al 5 de febrer
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.
Horari: Dissabte de 10:00 a 13:00 h i de 15:30 a 20:30 h
Diumenge: de 10:00 a 14:00 h
Més informació. www.scic.cat
Inscripcions: scic@scic.cat
5 de febrer
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
7 de febrer
Cercle de lectura
Associació d’amics Antoni Pascual
(Informació: veure 10 de gener)
Del 8 al 10 i del 13 al 17 (un curs)
Cuidem a les persones grans. Curs intensiu
(Informació: veure 18 de gener)
11 de febrer
Roda de pregària Maguy Lebrun
(informació: veure 14 de gener)
Xerrades-Tallers de l’Escola de la Vida
(informació: veure 14 de gener)
Del 17 al 18 de febrer
Taller: Las máscaras de nuestro boicoteador.
Coordinación: Lic. Susana Volosín
El objetivo de este taller es hacer consciente los múltiples rostros
escondidos que nos boicotean desde adentro con sus gestos y discursos. También desarrollar aquellos aspectos que nos liberen
de su influencia negativa. Trabajaremos con el cuerpo y el movimiento, las máscaras y nuestras escenas interiores.
Susana Volosín. Directora del Centro Corendins de Palma
de Mallorca. Profesora de la Asociación de Psicoterapia Psicoanalítica Española y de Danzaterapia
Horari divendres: 18:30 a 21:00 h
Horari dissabte: 09:30 a 14:00 h
Preu: 80€. Menors de 25 anys: 50€
Inscripcions: caesfelipneri@gmail.com
Del 18 al 19 de febrer
Zazenkai
Horari: desde dissabte a les 15:30 h fins diumenge a les 17:00 h
Per poder participar en el Zazenkai, cal haver fet prèviament un
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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
19 de febrer
De 17:30 a 19:00 h: Seminari sobre Buddhisme Zen
25 de febrer
Roda de pregària Maguy Lebrun
(informació: veure 14 de gener)
La enseñanza de Lee Lozowic: El niño interior como obstáculo
para una vía espiritual
A las 16:00 h: recepción, reunión de enseñanza, meditación
A las 19:00 h: charla pública a cargo de Guy Ferré, responsable del
grupo en Montpellier
Precio: medio día: 10€; charla pública: 5€
Inscripciones: ferre.guy@hotmail.fr
26 de febrer
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

Març
Del 2 al 3 de març
Educació en la interioritat
Curs bàsic. Els tres eixos són: la saviesa del cos, la ment i les emocions i l’apertura a la transcendència.
Adreçat a educadors i pares.
Impartit per: Berta Meneses, Eva Palanca, Aleix Bonfill
Horari divendres: 18:30 a 21:00 h.
Horari dissabte: 9:30 a 13:00 h
Preu: 80€
Inscripcions: caesfelipneri@gmail.com
Del 3 al 4 de març
Taller de meditació per a joves i adolescents
El taller combina activitats de moviment amb diferents formes
de meditació.
3 de març: adolescents de 14 a 18 anys. Horari: de 10:00 a
16:30 h, dinar inclós.
4 de març: joves,de 18 a 25 anys. Horari: de 17:00 a 20:00 h
Inscripció: zenjove@gmail.com

3 de març
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 dia sencer: 20€; mig dia: 10€
Informació: carinamorag@hotmail.com
Inscripció: caesfelipneri@gmail.com
4 de març
La psicología de Jung y los sueños. Una introducción
Impartido por: Elisa Dieste, psicóloga Jungiana, especialista en
sueños, especialista en mística cristiana.
Horari: de 16:00 a a20:00 h
Preu: 30€
Inscripcions: caesfelipneri@gmail.com
6 de març
Cercle de lectura
Associació d’amics Antoni Pascual
(Informació: veure 10 de gener)
Del 7 al 9 i del 12 al 16 (un curs)
Cuidem a les persones grans. Curs intensiu
(Informació: veure 18 de gener)
Del 9 a l’11 de març
Qi Gong. Estiramiento de Meridianos (primera parte)
Impartit per: Ange Tomas.
(Informació: veure 27 de gener)
Formació de directors de coral
(informació: veure 4 de febrer)
10 de març
Roda de pregària Maguy Lebrun
(informació: veure 14 de gener)
Xerrades-Tallers de l’Escola de la Vida
(informació: veure 14 de gener)
Del 14 al 18 de març
Sesshin. Meditació Zen a càrrec de Berta Meneses, mestra Zen.
Per poder participar en el Sesshin, 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
Inscripcions: caesfelipneri@gmail.com
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21 de març
Crear consciència de la pau. Fundació Aroa
Horari: de 19:00 a 20:00h
Del 21 al 23 de març
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 21/03 a partir de les 19:00 h fins el 23/03
a les 16:00 h (pensió complerta)
Preu: 400€
Inscripció: espiritualidad@secpal.com
24 i 25 de març
Zazenkai
Horari: desde dissabte a les 15:30 h fins 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
24 de març
Roda de pregària Maguy Lebrun
(informació: veure 14 de gener)

25 de març
De 17:30 a 19:00 h: Seminari sobre Buddhisme Zen
Del 29 de març a l’1 d’abril
Homeopatia Clàssica Hahnemanniana
(Informació: veure 26 de gener)

Notes:
1. La informació dels diferents cursos apareix en l’idioma en que
simpartirà el curs.
2. Informació sobre meditació Zen:
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
També podeu consultar el web www.zen.cat
3. Inscripcions. Vegeu en cada cas el correu o telèfon d’inscripció
al curs. En cas de dubte podeu escriure a: caesfelipneri@gmail.com
4. Fotografia de la coberta: Toni Amengual

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.
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