Programació curs 2021-2022

ESCOLA DE LA SERENITAT

Meditem junts
Ens cal compaginar la nostra
acció amb espais d’aturada, de
silenci, de mirada introspectiva
que ens permetin eixamplar la
consciència i així viure des de la
grandesa que som.
Oferim Meditem junts, un espai
de

comunitat

i

de

trobada

compartida, en línia, per poder
entrenar

la

introspecció

i

la

mirada endins de cadascú de
nosaltres mitjançant l’Ecologia
Emocional i la Meditació.

Inici octubre
2021
Inscripcions
obertes!

www.fundacioecologiaemocional.org

ESCOLA DE LA SERENITAT

Meditem junts
Dirigit a

FORMAT:
Online a través de Zoom.
Aforament 100 persones.
HORARI:
Dilluns, quinzenalment,

Persones

interessades

en

compartir

una

estona

de

meditació, alhora que anirem aprenent i aprofundint en l’art
de l’atenció plena i en el de viure des de la serenitat.

Objectius
Facilitar i acompanyar la pràctica de la meditació.

de 19.30 a 20.30 h

Promoure l’actitud de serenitat i atenció plena en la vida
quotidiana.

DATES:

Promoure el valor de la comunitat en acció.

4 i 18 d’octubre 2021

Aprendre a meditar i/o aprofundir en què és la meditació i

8 i 22 novembre 2021
13 i 27 desembre 2021
10 i 24 gener 2022

descobrir els seus beneficis.

Metodologia

7 i 21 febrer 2022

Presentació del focus de la sessió: 15 minuts

7 i 21 març 2022

Exercici de meditació, visualització, contemplació: 25 min.

4 i 25 d’abril 2022

Compartim vivències de la sessió i què m’emporto: 20 min.

9 i 23 maig 2022

Contingut

13 i 27 juny 2022

Atenció Plena, presents davant la incertesa

PREU:

Eix PEA, equilibri Pensament, Emoció i Acció

Gratuït

Control, connectats a la confiança
Por, connectats a l’amor

El grup és obert, de forma
que es podran incorporar
noves
sessió.

persones

a

cada

Oportunitat, per ser persones CAPA

Facilitat per
Anna Selva
Diplomada

en

Treball

Social,

especialitzada

en

acompanyament d’equips. Màster en Ecologia Emocional,
Màster en sofrologia i meditació.

INSCRIPCIONS: http://bit.ly/Meditem-Junts
INFORMACIÓ: Telèfon: 647 742 140 - Email: fundacio@fundacioecologiaemocional.org

www.fundacioecologiaemocional.org

