
	  

	  

RETIR de TARDOR: “BUIT I PLENITUD”  

11-14 octubre 2018 – Casal de Pau d’ARBÚCIES 

 

. Arribada dijous 11 d’octubre: entre 16 i 18h 

. Inici de l’activitat: 18h. 

. Sortida diumenge dia 14, després de dinar. 

 

 

La vida de la casa: 

 

- Procurarem ser puntuals en els àpats: 

  . Esmorzar: 9h 

  . Dinar: 14h 

  . Sopar: 20’30h 

Donat que és un retir d’interioritat, cal preservar una 
actitud que faciliti l’atenció al procés, la meditació i la 
quietud interior.  

- Les habitacions són individuals amb bany.  Hi ha 
possibilitat de demanar habitació doble avisant amb temps 
suficient 

 



 

Previsió d’horaris de les activitats  

 

Dijous: 

18-19- Benvinguda i logística.  

19-20- Introducció al tema del retir 

20 a 20’20- Meditació 

20’30-21’30- Sopar 

22-23- La darrera reflexió: Què significa ésser? 

 

Divendres: 

8’30-9’00- Meditació amb mantra 

9-9’40- Esmorzar 

10’00- 11- Consciència corporal 

11-13- Dinàmica perceptiva-meditació al riu 

13’15-14- Recull d’experiències 

14- 15- Dinar 

16’00- 17’00- Dinàmica “qui sóc jo en el buit” 

17-18- Dinàmica “qui sóc jo en la plenitut” 

18’15- 19- Recull experiències 

19-20- Pautes per viure en plenitud 

20-20’20- Meditació: “sóc tu” 

21-21’40- Sopar 

22- 23- La darrera reflexió: Ésser i saber 

 

 



 

Dissabte: 

 

8’30-9’00- Meditació: obrint els xacres 

9-9’40- Esmorzar 

10’00- 11- Consciència corporal 

11-11’45- Construint un espai interior sagrat 

12-13’30- Dinàmica sobre l’atenció i la voluntat 

13’30-13’50- Meditació: expandint el centre 

14- 15- Dinar 

16’00- 17’00- L’escolta del silenci interior 

17-19- Caminata en silenci 

19’15-20- Recull experiències 

20-20’20- Meditació contemplativa 

20’30-21’30- Sopar 

22- 23- La darrera reflexió: 

 

Diumenge: 

 

8’30-9’00- Meditació 

9-9’40- Esmorzar 

10- 11- Consciència corporal 

11-12- Recull d’experiències 

12-14- Oració de la compassió i decrets 

14- Dinar i comiat  

 



 

Previsions generals 

 

- Veniu amb roba còmode i preparats  per si fa fresca a la 
nit  

- Porteu banquetes, coixins de meditació, “esterilles”...allò 
que utilitzeu els que mediteu. També es pot meditar 
asseguts a una cadira. 

- No es preveuen excursions però sí alguna caminata curta. 
Porteu calçat per  a l’ocasió.  

- Algunes activitats estan programades a l’aire lliure, 
segons el temps aquesta previsió pot alterar-se. 

 

PREU: 450€  

Si es fa reserva de plaça abans del 15 de setembre el 
preu és de 380€ 

Per a la inscripció i reserva de plaça cal fer un ingrés de 
100€ 

 

Les inscripcions es poden fer per correu electrònic o trucant 
a Kairós – 936252463  

 


