
Retir Mindfulness
Girona 2022

Del 03 al 05 juny de 2022
Casa de Retirs Santa Elena
Solius (Baix Empordà)

"Cultivant  la meditació , la contemplació, la calma y el descans"

Facilita Joan Carles Espejo
amb Xavier Marina com assistent i coordinador organitzatiu 



Mindfulness (o l’atenció plena) és un estat d’atenció receptiu i profund que ens
permet contactar amb les experiències tal com són, lliures d’interpretacions, judicis,
comparacions, elucubracions, fantasies...
Aquesta capacitat tan particular d’atendre és innata en l’ésser humà, però pot estar
afeblida a causa de l’estrès, l’ansietat i altres estats mentals desagradables.
Tots tenim moments en què ens sentim profundament connectats amb el moment
present, per exemple escoltant una peça de música, el so del vent quan bressola la
copa dels arbres, tenint una conversa autèntica amb un bon amic, o cultivant
intencionalment l'atenció cap a la respiració. Aquest últim acte, guarda una senzilla
però profunda importància a l'hora de calmar la nostra ment.

Aquest és un retir per a deixar anar l'esforç i les expectatives, un descans per
a la ment.
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Amb aquest punt de referència Iniciarem un viatge cap a la pràctica de la
meditació i la contemplació amb estones de silenci en un context secular apte
per a qualsevol persona o sensibilitat.

Joan Carles Espejo facilitarà aquest retir. És professor certificat de Mindfulness i
Compassió a través de Respiravida–Breathworks en la que actualment  col·labora
com a docent. Aquesta associació segueix els estàndards internacionals de bones
pràctiques de la Uk Network for Mindfulness i la Xarxa de programes
estandarditzats basats en Mindfulness i Compassió. És Titulat Superior en Teràpies
Naturals en l’especialitat de Naturopatia pel Centre Universitari Escorial M.ª
Cristina (adscrit a la Universitat Complutense), ha treballat com a professional i
divulgador de la salut natural des de fa més de quinze anys. També ha sigut
professor durant diversos anys de Ioga i Taitxí-Chi kung i fa més de 25 anys que
gaudeix de la pràctica meditativa .

Xavier Marina  tindrà en aquest retir, la funció d'assistent i coordinador
organitzatiu.  Professor del programa Mindfulness  i Compassió de Respiravida-
Breathworks. És  Coach certificat per «Institut Superior de Coaching»
Ha cursat el Postgrau de «Desenvolupament Personal i Lideratge» a la Fundació
UdG, Ha organitzat cursos per a la «Gestió de l’estrès laboral» a la Fundació
Universitat de Girona, Diplomat en Direcció de Marketing per l’Escola
d’Administració d’Empreses.
 

Les "coses per fer" en el dia a dia mai s'acaben. En moltes ocasions podem
adonar-nos que hem perdut la perspectiva i ni tan sols sabem com reflexionar
sobre les coses que ens  importen de veritat.
No podem reflexionar amb presses... necessitem sentir que disposem de "tot
el temps del món" perquè la comprensió més profunda pugui ocórre, en el seu
propi temps... no pot ser imposada...
Això passa especialment quan deixem de buscar resultats.



En aquest retir gaudirem de estones de silenci.  Un retir de Mindfulness pot ser
una activitat molt agradable on poder compartir la pràctica meditativa, però també
pot presentar alguns  petits desafiaments, per la qual cosa, si et trobes en aquest
moment sota tractament psiquiàtric o amb un dolor emocional molt intens, potser
aquest retir no és una activitat apropiada per a tu, consulta'ns qualsevol dubte. 
Es proporcionarà tota la informació sobre el funcionament del retir inclosos els
horaris de pràctica, àpats i descansos a la sessió de presentació. Animem amb
entusiasme a mantenir el mòbil apagat durant el retir i facilitar el nostre telèfon de
contacte, que propocionarem a la sessió de benvinguda del curs. Si us haguessin de
comunicar alguna cosa important ens poden trucar en qualsevol moment, i l'equip
organitzador us avisaria. És important la puntualitat; s’avisarà mitjançant un gong
per no haver d’estar pendents del rellotge, evitant així estímuls innecessaris i poder
centrar-se en la pràctica. Totes les activitats són opcionals.
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Aquest és un retir pensat tant per a persones sense cap experiència, per a persones
que ja tenen una mica d'experiència (per exemple un curs de 8 setmanes)  o
persones experimentades amb ment de principiant.

Som sensibles als diferents problemes de salut que puguin estar experimentant els
participants, per la qual cosa t'animem a utilitzar aquella postura meditativa que
s'adeqüi millor a les teves necessitats i condició. En la primera sessió
t'acompanyarem i ajudarem a triar la postura més adequada i digna per a tu, ja
sigui assegut en un coixí, en una cadira o estirat sobre una esterilla.

Les habitacions són  individuals o de 2 places. (subjecte a disponibilitat, només
per a convivents)     Cada habitació disposa de lavabo i dutxa.
El menjar serà ovo-lacto vegetarià i es tindran en compte tant al·lèrgies com
intoleràncies . 
És una bona idea portar roba còmoda i calçat fàcil de posar i treure, ja que a la sala
de meditació s’ha d’anar sense sabates, portar mitjons (per higiene) i una llanterna. 
Pensa a portar paraigües en cas de previsió de pluja.

Si fas servir coixí (zafu) o  banqueta  porta el teu de casa, així com la teva pròpia
màrfega (esterilla). Si no en tens, digues-nos-ho per a tenir-ho en compte. La casa
disposa de cadires  si  utilitzes aquesta opció.

Silenci Noble

Ments de Principiants

"En la ment d'un principiant hi ha moltes possibilitats, en la ment d'un expert molt
poques, per això conserva sempre la ment d'un principiant."

Shunryu Suzuki

Allotjament, àpats i algunes coses pràctiques 



Omple el formulari d’inscripció (Aquí).
Ingressa l'import de la reserva (100€) per transferència a 
ES44 1465 01 00911735043379 indicant en el concepte el teu nom i cognoms i
“Retir juny”, envia el comprovant a juancarles@mindfulnessaccion.com l'import
restant s'haurà d'abonar en efectiu el  mateix dia del retir.
Les places són limitades a 15 persones.
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Inscripció i pagament 

Aportació 

 295€ per persona en habitació doble. 
 330€ per persona en habitació individual.

El cost del retir és: 

Calendari

Ubicació

Contacte

Arribada (inscripcions i acomodament): divendres 03 de juny entre 17:30h i 19h.
Finaltizació: diumenge 05 de juny a les 16:30h.
Es prega no arribar més d’hora ni més tard de l’hora convinguda.

Casa de Retirs Santa Elena de Solius:
Barri de Solius, 18, 17246 Santa Maria de Solius (Girona)
La casa disposa de pàrking 
Ubicació: (Aquí)

juancarles@mindfulnessacción.com
600079387 (Xavier)

 Fes clic a la foto per a conèixer l'espai
 

270€ per persona en habitació doble. 
305€ per persona en habitació individual.

 El preu cobreix l’allotjament i les dietes així com  la tasca de l’equip organitzatiu.

 Descopmte per reserva anticipada (si fas la inscrpció abans  del 01 de maig)

https://forms.gle/CprcJaPHrQYSLRPZ7
https://forms.gle/B7AGSH3oU3fjHDbu5
https://forms.gle/B7AGSH3oU3fjHDbu5
https://www.casa-santa-elena.org/equipamientos
https://www.google.com/maps/dir/41.9567532,2.72822/santa+elena+de+solius/@41.8772665,2.7145916,11z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x12bb0370368200ab:0x60e67ca9e6a178ff!2m2!1d2.9684583!2d41.8139361
https://www.casa-santa-elena.org/equipamientos

