TROBADES AMB LA BANDERA DE LA PAU
La BANDERA DE LA PAU forma part del Tractat
internacional conegut com a “Pacte Roerich” que Nicholas
Roerich va proposar com a símbol d’un moviment planetari
que situa la cultura com a fonament d’un acord vertader
entre les persones i els pobles. Fou signat pel president
Roosvelt el 15 d’abril de 1935 amb l’adhesió de 39 països.
El seu símbol de tríada es troba a tot el món i representa l’Art, la Ciència i l’Espiritualitat
units en el cercle de la Cultura.
“No hi ha Pau sense Cultura... no hi ha Cultura sense Pau” N.R.
Objectiu de les Trobades
Connectar interiorment amb la Pau per mediació del símbol de la Bandera de la Pau.
Experimentar que només en el silenci de la pròpia consciència es pot comprendre la nota
profunda de la interdependència entre Pau i Cultura i com aquests valors són els més
necessaris i els més urgents pel bé de la humanitat.
La PAU és com un so arquetípic, és l’essència del Cosmos. Un intens estat d’activitat creativa
que neix del “coneix-te a tu mateix/a” , és l’aspiració de la persona en voler superar l’etern
conflicte entre el desig d’unió i l’estat de separativitat.
La CULTURA és Bellesa, Saviesa i Fraternitat. Força motriu de l’evolució humana; sense ella,
l’ésser humà no pot aconseguir una vida plena, només pot sobreviure.
CULTURA I PAU troben el seu punt de síntesi en “L’ètica vivent” que atribueix a cada ésser
humà la tasca d’intuir i comprendre les qualitats i els valors necessaris per el renaixement de la
consciència humana, el que significa la responsabilitat de la seva creativa i plena manifestació.
Contingut de les trobades
Des del silenci, ens aproparem al Símbol de la Bandera de la Pau, al seu contingut, mitjançant
una breu introducció de l’essència que ens interpel·la.
Hi haurà també un espai de reflexió i diàleg, de meditació i de silenci.
L’aspecte a tractar en cada sessió, s’anunciarà en el butlletí mensual de la Casa d’Espiritualitat.
Calendari
Tots els 4rts. Dijous de mes de 19,30 a 20,15 a la Biblioteca de la Casa d’Espiritualitat.
Informació: www.associazionebandieradellapace.org
cesfn.banderadelapau@gmail.com
Telf: 609719078 / 627550050

