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SEMINARIS D’INICIACIÓ PSICOESPIRITUAL 
 
 

A mida que avancem en l’autoconeixment es va fent evident el 
camí en paral·lel entre els aspectes psicològics (personalitat) i 
l’emergència del si mateix (l´ésser).  
Els seminaris avançats incideixen principalment en les 
estructures psicològiques amb apertura i rerafons espiritual. 
Les iniciacions són, al contrari, camins espirituals que donen un 
nou sentit a la manera de viure’ns. Les iniciacions són més 
especialitzades que els seminaris i conviden a una exploració 
vivencial del sentit místic de l’existència. 

 
Al llarg de l’any presentem dues iniciacions psicoespirituals. Són 

accesibles per a tots els alumnes que han fet el programa  de 

PNL i/o els seminaris d’autoconeixement i també per tothom 

que tingui experiència en pràctiques d’autoconeixement i/o 

meditatives, coneixement d’alguna de les cosmovisions 

tradicionals o compromís en la recerca mística. 
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SEMINARI D’INICIACIÓ 

LLEIS I PRINCIPIS DE LA TRADICIÓ MISTÈRICA 

En aquest taller explorarem les pautes que tenen en comú 
aquestes diverses tradicions i com traduir-les a la pràctica 
quotidiana. 
 
 

 Principis recollit s al Kybalión  
 

 La tetraktys Pitagòrica 
 

 Les lleis de l’u, tres i set segons l’eneagrama sufí 
 

 Els codis “andinos” 

 
     

 
SEMINARI D’INICIACIÓ 

EL CAMÍ DE L’ÉSSER 

 

 La recerca de l’absolut 
 

 El si mateix com a ésser que sóc 
 

 Consciència, ànima i esperit 
 

 La visió trinitària i la visió advaita 
 

 Les vies cap al misticisme 
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Els seminaris d’iniciació es desenvolupen en tres dies:  divendres 
tarda (18 a 21), dissabte (de 10 a 20) i diumenge matí (10 a 14h). 
Hi ha pauses entre hores. Són facilitats per Xavier Guix i l’equip 
d’espai sinàptic. 

 
Els continguts d’aquest Seminaris són indicacions dels treballs 
experiencials que es faran. Només es presenta el concepte a 
l’inici per tal de comprendre el context de l’exercici. Al final de 
cada experiència es recull el coneixement obtingut i s’hi fan 
reflexions. 

 
La metodologia, combina la indagació introspectiva amb 
consciència corporal, moviment de cos i meditació 
contemplativa.  

 
 
 
 
 

 DATES: 
LLEIS I PRINCIPIS DE LA TRADICIÓ MISTÈRICA 
Del divendres 14 al diumenge 16 de Febrer de 2020 
 
EL CAMÍ DE L’ÉSSER 
Del divendres 19 al diumenge 21 de Juny de 2020 
 
 PREU:  
150€  per seminari. Si es fan tots dos Seminaris, el segon 
tindrà un cost de 100€. 

 
 
 


