Agenda d’activitats
Casa d’espiritualitat Sant Felip Neri
Setembre - Desembre 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

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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Setembre
Del 6 al 9 de setembre
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
Inscripcions: alonnisos@live.com
Del 6 al 9 de setembre
IPIR. Programa de certificación de duelo
Impartido por Alba Payás y Júlia López-Orozco
Módulo VI
Horario:
De 9:30 a 13:30 h y de 15:00 a 19:00 h.
Domingo de 9:30 a 14:30 h.
Información e inscripciones: info@ipir-duelo.com
http://www.ipir-duelo.com/proximas_formaciones.php?leng=1
8 de setembre
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
8 de setembre
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
gruppregaria@gmail.com

Preu: 65€.
Tel. 669 05 75 40
Inscripció: aroa@fundacioaroa.org
Del 22 al 23 de setembre
Olga Menéndez. Rompiendo los lazos que nos atana
Impartit per: Olga Menéndez
A lo largo de nuestras vidas tenemos interacción con personas, lugares y situaciones con las cuales establecemos un vínculo creado
por emociones negativas como miedo, resentimiento, coraje, envidia, celos, odio, etcétera. Generamos lazos energéticos que atrapan
nuestro cuerpo emocional…
Texto completo: http://bit.ly/PWG6C2
Horari: de 11:00 a 18:00 h
Preu: 180€ (Dipòsit de 50€ per reserva de plaça)
Informació i inscripcions:
Vera Malbaski: vera@veraeft.com
22 de setembre
Roda de pregària Maguy Lebrun
(informació: veure 8 de setembre)
25 de setembre
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

Octubre

15 de setembre
2012: Ascensión Planetaria y Personal. Carlos Herrera
Horari: 16:00 a 20:00 h.
Preu: 50€
Informació i reserves (40 places disponibles)
carlosh222@hotmail.com
Per allotjament a la casa d’espiritualitat, contacteu amb:
caesfelipneri@gmail.com

Del 5 al 6 d’octubre
Educació en la interioritat. 3a sessió. La interioritat i
l’harmonia de les emocions
Programa:
• ”L’harmonia  emocional”
• Dinàmica de grup:  les emocions
• Explicació i pràctica d’alguns mètodes de gestió de les emocions
• L’eliminació conscient (Mètode Vittoz)
• Conèixer els 4 estats d’ànim bàsics bàsics font d’ l’equilibri emo
cional (couching ontològic)
• “Els cinc pilars de l’autoestima” (logoterapia)
• Pràctica d’interiorització: silenci i meditació.

Del 19 al 21 i del 24 al 28 de setembre
Cuidem les persones grans. Curs intensiu Fundació Aroa
Més informació: fundacioaroa.org
Horari: de 15:00 a 18:00 h

Impartit per:
Berta Meneses, Eva Palanca, Aleix Bonfill, José Sarto , Fran Payan,
Miquel Viaplana
Horari divendres: 18:00 a 21:00 h
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Horari dissabte: 9:00 a 13:30 h
Preu: 80€
Per omplir el full d’inscripció, obriu l’enllaç: http://bit.ly/PUguar
Més info: caesfelipneri@gmail.com
13 d’octubre
Xerrades-Tallers de l’Escola de la Vida
(Informació: veure 8 de setembre)
13 d’octubre
Roda de pregària Maguy Lebrun
(informació: veure 8 de setembre)
Del 17 al 19 i del 22 al 26 d’octubre
Cuidem les persones grans. Curs intensiu Fundació Aroa
(informació: veure 19 de setembre)
21 d’octubre
Segundas jornadas del Despertar de la conciencia.
Dra. Inma Nogués
Organizado por: Merry human life Society
Asociación sin ánimo de lucro con el propósito de crear un espacio
para la expansión de la conciencia
Horari: de 10:00 a 19:00 h.
Obert a tothom
Preu:
Inscripcions:
23 d’octubre
Cercle de lectura
Associació d’amics Antoni Pascual
(informació: veure 25 de setembre)
Del 26 al 28 d’octubre
Permacultura Antonio Scotti
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.
Inscripció: caesfelipneri@gmail.com
Horari:
Divendres de 19:00 a 21:00 h
Dissabte de 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 20:00 h
Diumenge de 9:00 a 14:00 h
Preu (a concretar)

Del 26 al 28 d’octubre
Qi Gong para pulmones. Instituto Internacional de Qi Gong
Yi Qi Yang Fei Gong. Qi Gong para pulmones
Impartido por Jean Luc Riehm
Parte del famoso método Dao Yin Yang Sheng gong creado por el
maestro Zhang Guang De. Práctica compuesta de 8 movimientos, se
acompaña con una música que ritmo los movimientos y la respiración. Estimula la circulación de la energía dentro del cuerpo,
ablanda las articulaciones y ayuda a mantener el buen funcionamiento de los órganos. en esta serie se utiliza un mudra específico
para estimular, tonificar y reforzar el sistema pulmonar
Inscripción: contacto@iiqg.com
www.iiqg.com
27 d’octubre
Roda de pregària Maguy Lebrun
(informació: veure 8 de setembre)

Novembre
Del 8 a l’11 de novembre
Homeopatia Clàssica Hahnemanniana
(informació: veure 6 de setembre)
Del 9 a l’11 de novembre
Tonglen. Formació d’acompanyament a persones
que atravessen dificultats
3a part d’una formació a càrrec de l’associació francesa Tonglen
sobre “Acompanyament” (a persones que atravesen dificultats,
confrontades a enfermetats, a la mort, a la pèrdua d’éssers estimats, etc) una formació organitzada per Rigpa Espanya (Associació
budista per la difusió dels ensenyaments del mestre tibetà Sogyal
Rimpoché, autor del Llibre Tibetà de la Vida i la Mort)
10 de novembre
Roda de pregària Maguy Lebrun
(informació: veure 8 de setembre)
Del 14 al 16 i del 19 al 23 de novembre
Cuidem les persones grans. Curs intensiu Fundació Aroa
(informació: veure 19 de setembre)
18 de novembre
Meditació de 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
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20 de novembre
Cercle de lectura
Associació d’amics Antoni Pascual
(informació: veure 25 de setembre)
Del 24 al 25 de novembre
Zazenkai i Seminari
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
24 de novembre
Fenomenologia de la música
• Pràctica de la fenomenologia
• Conferència: fenomenologia i Zen. Jordi Mora i Berta Meneses
Informació: carinamorag@hotmail.com
Inscripcions:caesfelipneri@gmail.com
Més informació i programa: http://bit.ly/Jk1GZN
24 de novembre
Roda de pregària Maguy Lebrun
(informació: veure 8 de setembre)
Del 30 de novembre a l’1 de desembre
Educació en la interioritat. 4a sessió. El món mental
Programa:
• Les fixacions i hàbits de la ment.
• El pensament analític i el pensament sintètic/simbòlic. La
percepció mental
• L’Eneagrama. El diferents eneatips, una manera de treballar
la interioritat tenint en compte la diversitat.
• L’actitud adequada per desprendre’s de la ment.
• Exercicis de concentracció del  mètode Vittoz
• Pràctiques de Meditació i Visualització per integrar la ment en la
totalitat de la persona.

Desembre
De l’1 al 2 de desembre
Filosofia de la terra
Seminario sobre el bien-vivir:
Pablo Azocar y Marlene Montes
• Técnica y convivencia
• Verdad y reconciliación
Horari: dissabte tarda i diumenge dia sencer (a concretar)
Preu: (a concretar)
Inscripcions: caesfelipneri@gmail.com
Del 12 al 14 i del 17 al 21 de desembre
Cuidem les persones grans. Curs intensiu Fundació Aroa
(informació: veure 19 de setembre)
15 de desembre
Concert de Nadal: Mundum feminæ.
El món de Maria com a arquetip de la feminitat en la música.
En memòria de la Maria Raimunda Estil-les
Interpretat per Petit cor (Eivissa).
Director Juan-Fran Ballesteros
El món de Maria com a arquetip de la feminitat recolzat en la tradició cristiana, ens serveix d’excusa per lloar al·legòricament i de
facto al fet femení del món. A l’univers hebreu, Maria és al temps
“la triada” i “l’estel del mar”. Tots dos termes comporten un ampli
sentit de vida, no sols des del punt de vista biològic sinó també
simbòlic, com a substància genesíaca de l’existència…
Segiu llegint en l’arxiu adjunt: http://bit.ly/Qfe4Ry
Programa també en l’arxiu adjunt
Hora: 18:00 h
Preu: 15€
Inscripcions: caesfelipneri@gmail.com
22 de desembre
Roda de pregària Maguy Lebrun
(informació: veure 8 de setembre)

Horari divendres: 18:00 a 21:00 h
Horari dissabte: 9:00 a 13:30 h
Preu: 80€
Per omplir el full d’inscripció, obriu l’enllaç: http://bit.ly/PUvZz8
Més info: caesfelipneri@gmail.com
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