YOGA DEL CONEIXEMENT Jñana Yoga
11-12 de desembre i 12-13 de febrer

A càrrec de Marià Corbí

Una iniciació a l’ús de la facultat raonadora de la ment al servei de trencar els motlles
d’interpretació que ens imposa la necessitat i el desig, a fi i a efecte de poder accedir al
coneixement i sentir silenciós de la realitat.
A càrrec de Marià Corbí, doctor en Filosofi a, llicenciat en Teologia, ha estat professor d’ESADE i és
director de CETR.

Condicions i inscripció:
PS DE SETMANA A ST. MARTÍ DE SESGAIOLES
Inscripció i matrícula
L’import de la matrícula d’un cap de setmana és de 55€.
La matrícula per dos caps de setmana és de 100€.
Per tres o més de tres caps de setmana, la matrícula és de 135€.
Aquest import s’ingressarà al compte de “La Caixa” 2100-0868-58-0200337887.
Recordeu-vos de fer constar a la transferència el vostre nom i el concepte: Inscripció cap de setmana.
Per a formalitzar la inscripció, feu arribar a CETR (correu, fax, email o telèfon) el resguard de l’ingrés
amb les vostres dades i els caps de setmana als quals desitgeu matricular-vos.
Durada
Els caps de setmana s’inicien a les 10h del dissabte i finalitzen a les 13h del diumenge. Cal arribar mitja
hora abans per allotjar-se. Qui ho desitgi, té la possibilitat de participar-hi només el dissabte (de 10h a
20h).
Lloc:
Al Casal de la Salle, a la Segarra.
Preu de l’estada al Casal La Salle
El preu de l’estada pel cap de setmana sencer és de 60€.
El preu de l’estada de dissabte (amb dinar inclòs) és de 35€.
Aquest import es farà efectiu en arribar a St. Martí Sesgueioles.
Observacions
Al Casal les habitacions són individuals. Inclouen llençols i tovalloles.
Porteu roba còmoda.
S’ofereix servei de guarderia: si el voleu, feu-nos-ho saber.

Més informació:

cetr@cetr.net

93 410 70 77

