DATES:
Divendres del segon trimestre
de 17h a 20h.
24 de gener, 28 de febrero, 27
de març, 17 d’abril i 15 de
maig

Organitza la Fundació Valors Humans (Espiritualitat emergent)
Lloc: Casa d’Espiritualitat Sant Felip Neri
Nena Cases 37 – 47 FFCC Tres Torres

B) ESCOLA D’INTERIORITAT

Escolta el Silenci
La Casa d’Espiritualitat Sant Felip Neri obre i ofereix un nou espai
de silenci, de descoberta i d’escolta; un aula oberta on a través
de la investigació i d’estar atent sals processos del nostre propi
pensar, sentir i actuar, comprenent-los en la seva totalitat, ens
endinsarà en l’aventura d’Educar des de la Consciència, des del
Silenci.
Ens ajudarem del grup com a camp d’experiència, indagació i
manifestació per descobrir com educar des del “adonar-se” de la
consciència, enlloc de la ment condicionada i de les imatges que
tenim de què i com creiem que som, i així, poder desenvolupar
competències com l’atenció, el centrament, la harmonia, la
serenor, la sensibilitat, la gratitud, el no judici i la no queixa, la
compassió vers un mateix i els altres.

QUÈ OFERIM?
A) ÀREA DE FORMACIÓ
BLOCS
I.
II.
III.

D’ALLÒ QUE CREC SER A ALLÒ QUE SÓC
QUI EDUCA?
DEL DESIG D’EDUCAR A L’ANHEL DE L’EDUCADOR
DES D’ON EDUQUEM?
DEL CONEIXEMENT A LA SAVIESA
PER A QUÈ EDUQUEM?
NOTA: És un curs eminentment experiencial

DATES: Cada dimarts, a partir del 7 de GENER de 2019.
HORARI:de 18 a 19’30 de la tarda.
LLOC: CESFN

A QUI VA DIRIGIT?
Professors, formadors, estudiants, pares i mares, facilitadors…
A tothom que desitgi viure des de la profunda atenció, des de
la consciència silenciosa com a eina d’acompanyament
espiritual i d’obertura a la veritat.
És una formació que requereix no només d’una estona
presencial, sinó també d’un compromís de treball a casa, ja
que és en la vivència del silenci en la descoberta de la seva
presencia on trobem la plenitud del nostre ésser.
Es demana serietat i compromís en l’assistència i la puntualitat.

Les persones interessades poden enviar un email amb un text
breu sobre les seves motivacions per participar a:
caesfelipneri@gmail.com

