VI FÒRUM
D’ESPIRITUALITAT
V FÒRUM
D’ESPIRITUALITAT
ALCOIALCOI
2016 2015

PR OG R AMA
DISSABTE,  9  d’Abril

DEIXAR  ANAR  PER  SER.  L'ENTREGA  QUE
TRANSFORMA  I  CONDUEIX  A  LA  PLENITUD

DIUMENGE,  10  d’Abril

DE  TOT  JO  A  POC  JO:
VIATGE  D'ANADA  I  TORNADA

MATRÍCULA:  45  €
Des  del  13-12-2015  fins  el  31-03-2016
La  data  límit  per  a  la  formalització  de  matrícula  será  el  31  de  
Març  de  2016;;  no  obstant,  DAAT  podrá  anticipar-la  quan  el  nombre  
de   matrícules   supere   el   de   places   disponibles.   DAAT   no   es   fa  
responsable  de  la  devolució  de  l'ingrés  en  concepte  de  matrícula  
després  de  la  data  de  tancament.
Les   places   seran   cobertes   per   rigorós   ordre   d'arribada   a  
DAAT  i  únicament  seran  acceptades  les  que  adjunten  justificant  de  
pagament  en  el  compte  bancari  indicat  a  continuació.
El   formulari   d’inscripció   ha   de   formalitzar-se   individualment  
per  a  cada  persona  assistent  i  no  per  grup.
El   pagament   de   la   matrícula   també   ha   de   fer-se   de   forma  
individual  (especificant  el  nom  i  cognoms  de  l’assistent  individual  
en  el  camp  d’observacions  del  rebut  bancari).

ASSABORIR EL SER

0081  -  1009  -  87  -  0001051312

Transformació i plenitud

CONSCIÈNCIA I REALITAT
Despertar al que som,
conéixer per a viure

.

CONFIANÇA  I  INTENT.  LA  METÀFORA
UNIVERSAL  DEL  TRESOR  AMAGAT

en la vida quotidiana

Descobrir i adonar-nos que sempre som.
Que el profund Misteri és ací, present, constant,
sense que nosaltres hàgem de fer res.
Potser és el tresor amagat, el llindar que ens transporta a una vida sense fi, sense límits.
Viure sent, expressant allò que emergeix del
no-llenguatge, de la comprenssió lúcida i diàfana
ens transporta a assaborir el Ser. I l'assaborim
vivint conscientment cada minut del dia de la
nostra existència.
Desitgem que aquesta comprenssió siga de tots

.

EL  CANVI  DE  CONSCIÈNCIA,  DE  LA
SEPARACIÓ  A  LA  UNITAT

COGNOMS

Salutacions

11-‐12 d’abril 2015
9-10 abril 2016
Saló d’Actos de la Universitat
Saló d’Actes de la Universitat
Passeig Ovidi Montllor, nº 1
Passeig Ovidi Montllor, nº 1

NOM

L’Associació DAAT

A,  B    I    C  DE  LA  MEDICINA  ENERGÈTICA

ORGANITZA                                        COL.LABORA

ADREÇA
LOCALITAT
CP

Asociación DAAT
Apartado de Correos, 326
ALCOY (Alicante)

TELÈFON
e-mail

PROVÍNCIA

