PAÍS CONSCIENT és una plataforma que

--------------

neix a partir de l’experiència del Pla Nacional de
Valors encarregat per la Generalitat de
Catalunya, entre el 2011 i el 2015, a un mix
extraordinari de 500 experts, docents,
funcionaris, activistes, empresaris i consultors,
voluntaris en la seva immensa majoria. Els
coordinadors i un nombre creixent de persones
hem sentit que hi ha un fort anhel de
consciència al nostre país, i això ens ha animat
a crear aquesta plataforma per acompanyar
totes les persones i organitzacions que hi
ressonin. Al 2021 esdevenim associació.

País Conscient

IV Simposi

d' Interioritat Compromesa

“El buit i la plenitud”

IV Simposi d'Interioritat Compromesa

@PaisConscient
paisconscient.cat

I malgrat tot, també gràcies a tot: ens retrobem.
Aquesta primavera del 2022 ho fem amb

“El buit i la plenitud”
El camí cap a l’interioritat desvetlla l’experiència
radical del buit i la plenitud. Malgrat aparentar
els extrems d’una dualitat, en realitat som davant
un fet unitari: la presència de l’ésser tal com és.
En aquestes jornades proposem diferents
testimoniatges d’aquesta experiència.
dissabte 2 d'abril 10.00 a 20.00 h i
diumenge 3 d'abril de 10.00 a 14.00 h

a Casa d'Espriritualitat St Felip Neri, Barcelona.
Format presencial. Us hi esperem!

---------INSCRIPCIONS

http://www.paisconscient.cat/
Assistència presencial (places limitades)
- 65€ per persona
- 50€ persona associada

---------

País Conscient

INSCRIPCIONS
http://www.paisconscient.cat/
Assistència presencial
(places limitades)
–
–

65€ per persona
50€ persona associada

Ingrés compte a Caixa Enginyers:
ES90 3025 0005 8314 3331 9579
Envieu comprovant i nom complet a

infopaisconscient@gmail.com
--------------

2 i 3 d'abril 2022
Casa d'Espiritualitat
Sant Felip Neri
Barcelona

IV Simposi d'Interioritat Compromesa

“El buit i la plenitud”
Dissabte 2 d'abril
10.00 h Benvinguda, amb Montserrat Morral,
Xavier Guix i Anna Jarque

10.15 h Teresa Guardans “El silenci, una font
d'energies renovables”
11.15h pausa

12.00 h Vicenç Santamaría “Engrunes de llum”
13.30 h pausa DINAR

15.30 h Andoni Leiva, bols tibetans
16.30 h Marco Schorlemmer “Buit i plenitud en el
sentir de la ciència”
17.15 h Xavier Guix, passejada conscient
17.45 h pausa

18.15 h Lorenzo Quinn (entrevista exclusiva gravada)
18.45 h Jordi Mora “El buit i la plenitud en la música.
Una aproximació fenomenològica del silenci”
20.00 h final primer dia
-----------------------

Diumenge 3 d'abril
10.00 h Silenci, amb Marco Schorlemmer,

i resum jornada anterior, amb Anna Jarque
10.15 h Teresa Rofes “Travessant llindars interiors”
11 h pausa

11.30 h Carme Sans, diàleg amb Xavier Guix
11.45 h Berta Meneses “El cor buit de la Sutra” amb
Marta Millà i Joan Anton Mateu.
14.00 h final simposi
-------------------------> ( 15.30 h -17 h Assemblea Associació
Plataforma Origen País Conscient Catalunya

Andoni Leiva Musicoterapeuta. “La
Música es el mejor vehículo para mover
las emociones” .

Berta Meneses Religiosa Filipense, Cap
del depart. de Matemàtica de l’Escola Ntra.
Sra. de Lurdes. Mestra Zen i presidenta de la
Fund.ZenDanaparamita i Fund.ValorsHumans

Carme Sans Bibliotecària-documentalista,
Es dedica a l'acompanyament, teràpia rei-ki
i continguts web mariapalleres.org. La seva
experiència de vida ha estat recollida al
llibre “Et regalo la mirada”, un itinerari espiritual de l'absència a la Presència.

Joan Anton Mateu Compositor polifacètic, cantant i músic teclista. Des de
música clàssica fins a rock, cançons tradicionals i música meditativa, a més de
ball i grups d'animació infantil d'arreu.

Jordi Mora A Alemanya es gradua
com a oboista i llicenciat en Musicologia i Filosofia a la Univ. de Munic. Direcció i fenomenologia musical amb Sergiu
Celibidache. Director de l'Orquestra
Simfònica Segle XXI i de la Bruckner
Akademie Orchester.
Lorenzo Quinn Escultor figuratiu,
és conegut per les recreacions expressives de les mans humanes."La mà té
tant poder: el poder d'estimar, d'odiar,
de crear, de destruir".
Marco Schorlemmer

Doctor en
Informàtica per la UPC i científic, titular
a l’Institut d’Investigació en
Intel·ligència Artificial del CSIC .

Marta Millà Llicenciada en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre de Barcelona.
Fa 25 anys que treballa com actriu. Ha
dirigit Mahabbati Contes Zen, contes per
despertar.

Montserrat Morral Mestra, pianista,
professora de música musicoterapeuta.
És coautora de diverses col·leccions: “El pe
tit pianista ” i “ La Meva Música” promovent
la creativitat i la improvisació en la formació musical.

Teresa Guardans Documentalista i
Dra. en humanitats. L’interès per l’íntima relació que s’estableix entre silenci i coneixement ha orientat la seva recerca. Col·labora en diferents programes de formació i
és professora del CETR on coordina l’equip
de didàctica. Darrer llibre publicat: “Les claus
del silenci, l’art de viure”.

Teresa Rofes Carmelita descalça. Llicenciada en Pedagogia i postsgradurada
Acompanyament Espiritual, especialista
en Dol i la malaltia. En experiència eremítica des de fa set anys.

Vicenç Santamaria Monjo de Montserrat poeta i artista. Estudis de jardineria
a l'Escola Mpal. de Jardineria de
Ajuntament de Barcelona. Especialitzat
Ecole Horticulture du Chesnay (Versailles).
Cursos d'Ikebana de l’escola Sogetsu de
Tòquio a l'Escola Massana, Barcelona.

Xavier Guix
Psicòleg. Conjuntament amb l’activitat
terapèutica a Kairós Institut, imparteix
cursos d’ autoconeixement i creixement
interior en diferents Universitats i escoles de negocis, a més de seminaris.
Integració simposi: Anna

Jarque

Gestora cultural, creativa i formadora. Impulsora de projectes i de concrecions.
Som i anem-hi. Escoltar, caminar...
https://www.linkedin.com/in/anna-jarque-culturaeduca/

