
 

 
 

Comunicacions del Monestir de Sant Benet de Montserrat 

 

FOCUSING I ESPIRITUALITAT. PER A UNA CONSCIÈNCIA PLENA Formador SERGIO LARA (Curs en Castellà) 

 

 

 

“Aprèn a beure aigua del teu propi pou i mai no tindràs set” Prov 

 

Focusing és una tècnica i mètode que permet acostar-se a aquesta 

consciència organísmica que tots tenim i que proporciona un camí 

encertat per a contactar amb una espiritualitat profunda i viva; es pot 

descobrir una bonica relació entre cos sentit, ment, ànima i esperit. 

 

CURS VÀLID PER A LA FORMACIÓ OFICIAL DE FOCUSING. 

           CONTINGUT: Focusing tècnica i mètode processal que ens connecta amb la vida. Teoria i pràctica. 

Focusing en mi i amb altres. L'espiritualitat com a camí d'obertura a allò transcendent i a 

l'autocreació. Posar-se en contacte amb la set i aprendre a beure aigua del propi cos. 

 

IMPARTIRÀ EL CURS: SERGIO LARA 
 

Psicoterapeuta Humanista-Transpersonal. Docent i formador de Focusing 

(Coordinador de l’Institut Internacional) i treball amb emocions des del cos (EAE). 

Com a caminant de la vida comparteixo i ensenyo disciplines contemplatives. Wushu, 

mindfulness, centering prayer, lectio divina, moviments sagrats i focusing que ens 

posen en contacte amb allò essencial. 

 

DATES: ....................... Dissabte 25 de març de 2023 (de 9:30 a 19:30h) 

  Diumenge 26 de març de 2023 (de 9:30 a 13:15h) 

PREU CURS ................ 170€ (hostatgeria a part) 

INSCRIPCIÓ  ................. https://www.monestirsantbenetmontserrat.cat/ca/activitats-i-cursos 

MÉS INFORMACIÓ: .... activitats@monestirsantbenetmontserrat.cat  

-Atenció! Una setmana abans es tancaran les inscripcions- 

 

ALLOTJAMENT A LA NOSTRA HOSTATGERIA 
Cal que prèviament concretar la reserva (el preu és a part del curs) 

Escriviu a l'adreça electrònica: hostatgeria@monestirsantbenetmontserrat.cat 

Per poder acollir-vos millor, cal que feu les reserves com a màxim una setmana abans del curs. En el 

moment de reservar indiqueu-nos, si us plau, si dinareu aquí el diumenge, si necessiteu menú sense carn, i 

si, per raons mèdiques, teniu altres necessitats alimentàries: mirarem d'atendre-us tan bé com puguem.  

El pagament es farà a la mateixa hostatgeria, quan vingueu al curs. 

 
ALTRES LLOCS D'ALLOTJAMENT 
Santuari de Montserrat: Alberg Abat Oliva i Cel·les Abat Marcet: 93  877 77 01 

Monistrol de Montserrat: Hotel Guillaumes 93 828 40 65 

 


