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El perdó és la més efectiva goma d'esborrar emocional. El perdó és la porta cap a la pau.
ALLÒ IMPORTANT NO ÉS QUÈ ENS HAN FET, SINÓ QUÈ FEM AMB ALLÒ QUE ENS HAN
FET!

Corregir la nostra percepció és prendre consciència que no veiem les coses com són, sinó
com les interpretem. És un acte del cor per dissoldre la separació, una nova manera de mirar.

Allò que no som capaços d'acceptar és l'única causa del nostre patiment. I sovint patir és més
fàcil que actuar, però no hi ha res que senti millor al cos que el creixement de l'esperit.
Començar on som, per arribar on volem anar!

Una trobada per a cors valents, que canvia vides.

Quan la situació és bona, gaudeix-la. 
Quan la situació és dolenta, transforma-la.

Quan la situació no pot ser transformada, transforma't.
Víctor Frankl

Tarifa amb allotjament a la Casa d'Espiritualitat:
    2 nits: 226 € (inclou allotjament, àpats i l'activitat)
    1 nit: 174 € (inclou allotjament, àpats i l'activitat)
 
Tarifa amb allotjament a l'Hostatgeria (***) (habitacions dobles): 
    2 nits: (inclou allotjament, àpats i l'activitat)
        1 persona 306 €
        2 persones 462 €
    1 nit: (inclou allotjament, àpats i l'activitat)
        1 persona 214 €
        2 persones 353 €

La taxa turística és a part 0,66 € per persona i dia. IVA inclosa.
Totes les habitacions de l'Hostatgeria són dobles. Les tarifes diferencien preu d'ús individual (1 persona)
o doble (dues persones)

PRESENTACIÓ

TARIFES

PROFESSORA
ANNA MASCARÓ i COLLS. Filòsofa, pedagoga, experta
en psicologia de l’evolució humana, investigadora de la consciència.
Especialista en desenvolupament emocional i relacions humanes. Més
informació www.annamascaro.com



RESERVES:  973 43 80 06 o bé a avellanes@maristes.org
PAGAMENT: Cal fer una bestreta de 20 € en concepte de reserva, i emplenar la fulla
d'inscripció que els proporcionaran en contactar amb el monestir. La resta del pagament es
pot efectuar durant el curs. En cas de cancel·lació no es tornarà la quanitatat de la bestreta.
Aquests diners podrà utilizar-los en altres activitats Avellanes DO.
DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ: 6 de novembre de 2022
MÍNIM DE PARTICIPANTS: 12 persones (en cas de no arribar-hi es cancel·larà l'activitat i es
retornaran els diners de la bestreta)

El propòsit d'aquest taller és viure la força transformadora del Perdó deixant anar el dolor, el
ressentiment i la por per a poder experimentar la confiança, pau, alegria i Amor. 

INSCRIPCIONS

OBJETIUS

METODOLOGIA
Activitat interactiva, vivencial i pràctica.
Es fomenta la participació i l'acció.
Es treballa amb tècniques de Psicogenealogia, Mètode Demartini, Pedagogia Sistèmica i
Ecologia emocional. 

PROGRAMA
Divendres, 11 de novembre de 2022
20:00 h. Acollida dels participats que arriben aquest dia.
20:30 h. Sopar 

Dissabte, 12 de novembre de 2022
Matí: 9:30 a 13:45 h.  (amb descans de 15 minuts)
14:00 h. Dinar.
Tarda: 16:00 a 20:00 h  (amb descans de 15 minuts)
20:30 h. Sopar
21:30 h. Experiència al Pou del Gel

Diumenge, 13 de novembre de 2022
Matí: 8:30 h. Exercicis físics per a activar el cos i enfocar la ment. 
9:00 h. Esmorzar
10:00 h. a 13:45 h. (amb descans de 15 minuts)
14:00 h. Dinar.
Tarda: 15:30 a 17:00 h. Dinàmica final del taller



Cotxe particular.
Tren (AVE, Avant, Regionals i Rodalies) fins a Lleida (www.renfe.com)
Tren Lleida-Balaguer (www.fgc.cat) (línia Lleida - La Pobla de Segur)
Autobusos (Barcelona – Lleida – Balaguer) (www.alsa.es)
BlaBlaCar: Analitzeu la possibilitat de compartir cotxe aprofitant el viatge amb algú que
també participi al curs o faci el mateix viatge que vosaltres (www.blablacar.es)

MONESTIR DE LES AVELLANES
Ctra. C-12, km. 181 · 25612 Os de Balaguer (Lleida)
Telèfon: 973 43 80 06 · Fax: 973 43 80 37
Adreça electrònica: avellanes@maristes.org
Web: www.monestirdelesavellanes.com

LLOC I CONTACTE

COM ARRIBAR


