Agenda d’activitats Casa d’espiritualitat Sant Felip Neri
Gener - Març de 2013

Gener
12 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
gruppregaria@gmail.com
19 de gener
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
20 de gener
Zazenkai i Seminari
Impartit per Berta Meneses, mestra Zen
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. Mitjançant el zazen i les diferents conferències, es pot experimentar el sentit profund d’aquest
camí.
Inscripció: caesfelipneri@gmail.com
17:30 h Seminari: Reflexions sobre el llibre: Un cristiano en la senda de buda, de Jacques Scheuer, amb prefaci de de Berta Meneses
Preu 8€; socis 5€
Dinar 12€
22 de gener
Cercle de lectura
Associació d’amics Antoni Pascual
Horari: de 19:00 a 21:00 h
Preu: 6€. Socis gratuït
Reunions mensuals
Horari: de 19:00 a 21:00 h
Preu: 6 €. Socis gratuït

Text inicial:
Màrius Torres: Tres poetes, tres mestres i Camí de soledat
Mitjançant la biografia del poeta, lectura i comentari dels poemes.
Més informació: www.antonipascual.org
Ricard Fernández: 93 213 75 38
Inscripcions: amicsantonipascual@yahoo.es
Del 24 al 27 de gener
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
Inscripció: Vera Illescas, secretaria IPIR.
Tel. 645 860 065 - info@ipir-duelo.com
26 de gener
Iniciació a la pràctica del Zen
Impartit per Carina Mora
Dirigit a persones que comencen a practicar o volen repassar
aspectes de la pràctica: la postura, la respiració, les tres característiques del zen, zen i acció…
Aquests cursos són per a persones que desitgen iniciar-se en el
Zen.
Preu 50 euros, dinar inclòs.
Horari de 10:00 a 18:00 h
inscripció: caesfelipneri@gmail.com.
26 de gener
Roda de pregària Maguy Lebrun
(informació: veure 12 de gener)
27 de gener
Conferència - concert
El clave ben temperat sota la mirada de la Fenomenologia
J.S. Bach. El clave ben temperat sota la mirada de la
Fenomenologia.
Ponent: Jordi Mora. Director d’orquestra i pedagog.
Piano: Hugo Schuler.
Horari:
18:00 h Conferència: El clave ben temperat sota la mirada de la
Fenomenologia
19:30 h Concert: El clave ben temperat. Primer album: 24 preludis
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i fugues
Preu: 15 € (estudiants, persones al atur, jubilats 10 euros)
Reserves:caesfelipneri@gmail.com
29 de gener
Mindfulness - Reducción estrés
Programa de reducción de estrés basado en Mindfulness
Inself Center
Impartido por: Estrella Fernández, neuropsicóloga
Horari: de 19:00 a 21:30 h
Més información:
http://bit.ly/WGTFu1
www.inself.es
Inscripcions: info@inself.es

Febrer

15 de febrer
Sabiólogos
Impartit per: Miriam Subirana
Horari: 16:00h a 20:00h
Preu: 20€
info@miriamsubirana.com
16 de febrer
Taller de máscaras teatrales
Romina Fernández Brelaz
Es un taller/seminario de mascaras teatrales, donde el participante
(adultos) hará una pequeña actividad de creación de su propia
mascara de trabajo (mañana), y presentará (por la tarde) una representación teatral grupal.
Preu: 20€ (inclou material)
Més informació: http://bit.ly/VP1TP3
Inscripcions: rfernabr@gmail.com

9 de febrer
Xerrades-Tallers de l’Escola de la Vida
(informació: veure 19 de gener)

17 de febrer
Zazenkai i Seminari
Impartit per Berta Meneses, mestra Zen
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. Mitjançant el zazen i les diferents conferències, es pot experimentar el sentit profund d’aquest
camí.
Inscripció: caesfelipneri@gmail.com
17:30 h Seminari: Reflexions sobre el llibre: Un cristiano en la senda de buda, de Jacques Scheuer, amb prefaci de de Berta Meneses
Preu 8€; socis 5€
Dinar 12€

12 de febrer
Mindfulness - Reducción estrés
(informació: veure 29 de gener)

Del 18 al 22 de febrer
Cuidem a les persones grans. Curs intensiu Fundació Aroa
(informació: veure 13 de febrer)

Del 13 al 15 de febrer
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

19 de febrer
Cercle de lectura
Associació d’amics Antoni Pascual
(informació: veure 22 de gener)

1 de febrer
Xerrada Permacultura
5 de febrer
Mindfulness - Reducción estrés
(informació: veure 29 de gener)
9 de febrer
Roda de pregària Maguy Lebrun
(informació: veure 12 de gener)

14 de febrer
Kabbalah
Impartit per: Adriana Noemi Wortman Trugman
Es una formación teórico práctica sobre Kábbalah, como camino de
crecimiento y evolución de la conciencia.
Incluye conocimiento teórico, meditaciones, ejercicios de introspección
Horari: de 10:00 a 19:00 h
Preu: 120€ per cada intensiu de 8 hores
Inscripcions: rosarvalls@gmail.com

19 de febrer
Mindfulness - Reducción estrés
(informació: veure 29 de gener)

23 de febrer
Roda de pregària Maguy Lebrun
(informació: veure 12 de gener)
25 de febrer
Mindfulness - Reducción estrés
(informació: veure 29 de gener)
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25 de febrer
Taller breve de constelaciones sistémicas
Impartit per: Alexander Poraj, mestre Zen
Informació:
http://bit.ly/11BKUTH
25 de febrer
Constelaciones empresariales
Impartit per: Alexander Poraj, mestre Zen
Informació:
http://bit.ly/USMnOs

Març
De l’1 al 2 de març
Educació en la interioritat. 5a sessió.
Desvetllant el Ser (obertura al misteri, silenci i meditació)
Programa:
• Concentració i voluntat segons Vittoz
• Exercicis de concentració
• Desvetllant  la comprensió profunda
• Els grans interrogants de l’esser humà
• Diferents tipus de meditació:
1 Practica de la meditació creativa
2 Pràctica de meditació caminant
3 Pràctica de meditació silenciosa
4 Pràctica de la meditació amb una paraula
Professors:
Àngels Canadell (Professora de Filosofia)
José Sarto (Qigong i Ttaichi)
Equip coordinador del curs: Aleix Bonfill, Eva Palanca i
Berta Meneses
Inscripcions: caesfelipneri@gmail.com
De l’2 al 3 de març
Midlife Institute. Dissenya la segona meitat de la teva vida
Impartit per: Rafa Escudero
Taller experiencial adreçat a persones que es troben a la mitjana
adultesa (entre els 40 i escaig i els 60 i pocs) i volen prendre
temps i perspectiva per a reformular la segona meitat de la seva
vida, per a viure-la amb més plenitud.
Horari:
Dissabte de 16:00 a 20:00 h
Diumenge de 9:00 a 13:00 i de 15:00 a 19:00 h
Preu: 95€
Inscripcions: rafa@midlife-institute.com
Mes informació:
https://midlifeinstitute.wordpress.com

2 de març
Xerrades-Tallers de l’Escola de la Vida
(informació: veure 19 de gener)

2 i 3 de març
Midlife Institute. Dissenya la segona meitat de la teva vida
Impartit per: Rafa Escudero
Taller experiencial adreçat a persones que es troben a la mitjana
adultesa (entre els 40 i escaig i els 60 i pocs) i volen prendre
temps i perspectiva per a reformular la segona meitat de la seva
vida, per a viure-la amb més plenitud.
Horari:
Dissabte de 16:00 a 20:00 h
Diumenge de 9:00 a 13:00 i de 15:00 a 19:00 h
Preu: 95€
Inscripcions: rafa@midlife-institute.com
Mes informació:
https://midlifeinstitute.wordpress.com
3 de març
Concert de música tradicional de la India
A les 20:00 h
Concert de tabla i bansuri
Tapan Bhattacharya, tabla
Shyam Sunder, bansuri
Preu: 15€. Estudiants, jubilats i persones a l’atur: 10€
Més informació:
http://bit.ly/WlQseY
Reserves: caesfelipneri@gmail.com
5 de març
Mindfulness - Reducción estrés
(informació: veure 29 de gener)
Del 13 al 15 de març
Cuidem a les persones grans. Curs intensiu Fundació Aroa
(Informació: veure 13 de gener)
14 de març
Kabbalah
(Informació: veure 14 de febrer)
Del 14 al 17 de març
Certificació en assessorament en pèrdues, dol i trauma
Impartit per: Alba Payàs, IPIR
www.ipir-duelo.com
16 de març
Iniciació a la pràctica del Zen
Impartit per Carina Mora.
Dirigit a persones que comencen a practicar o volen repassar
aspectes de la pràctica: la postura, la respiració, les tres característiques del zen, zen i acció…
Preu 50 euros, dinar inclòs.
Horari de 10:00 a 18:00 h
Inscripcions: caesfelipneri@gmail.com
16 de març
Mindfulness - Reducción estrés
(informació: veure 29 de gener)
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Del 18 al 22 de març
Cuidem a les persones grans. Curs intensiu Fundació Aroa
(Informació: veure 13 de gener)
19 de març
Cercle de lectura
Associació d’amics Antoni Pascual
(informació: veure 22 de gener)
19 de març
Mindfulness - Reducción estrés
(informació: veure 29 de gener)
20 de març
Personalitat i Espiritualitat. Una perspectiva integradora des de
la psicologia de C.G.Jung
Impartit per de Paco Grande, psicòleg, teòleg i analista junguià
Horari: de 19:00 a 21:00 h
(20 de març, 8 de maig, 29 de maig, 19 de juny i 17 de juliol)
Preu: 15€ per sessió; 65€ per les 5 sessions
1. Quina espiritualitat s’adiu millor a les nostres preferències de
personalitat. Tipologia junguiana: MBTI i espiritualitat.
2. Els 4 grans tipus segons Keirsey ( artesans, guardians, idealistes
i racionals) en relació a 4 grans models d’espiritualitat cristiana (
espiritualitats ignasiana, agustiniana, franciscana i tomista ).
3. El model en relació a l’espiritualitat hindú (bhaktimarga, Jnanamarga, karmamarga)
4. El treball amb les funcions inferiors: vers una espiritualitat
integradora.
NB: Al llarg del seminari els participants hauran de respondre a
diversos qüestionaris per tal d’enriquir tant la seva pròpia percepció com les explicacions del ponent.Inscripcions: pacograndec@
gmail.com
Més informació:
pacogrande.blogspot.com

21 de març
Personalitat i Espiritualitat. Una perspectiva integradora des de
la psicologia de C.G.Jung
(Informació: veure 28 de febrer)
Del 22 al 24 de març
Qi Gong Instituto internacional de Qi Gong. Ives Requena
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