
EL VIATGE HEROIC: UNA AVENTURA INTERIOR

Un taller d’introducció a la Gestalt construït mitjançant elements simbòlics, que

contempla el viatge com una metàfora de la vida. Un camí interior que ens apropa al

centre i una via per desenvolupar la nostra capacitat d’adonar-nos-en de nosaltres

mateixos i de tot allò que ens envolta.

Un temps per dedicar a allò que sovint no tenim temps. Un temps per jugar, escriure,

pintar ballar, explorar...: crear i expressar-nos (sense expectatives ni judicis,

encarnant-nos en el procés). Un temps per fer i un temps per ser. Una oportunitat per

assaborir i compartir el silenci, per alentir el ritme i apreciar la quietud, per afinar els

sentits i descansar la ment,...

El taller s’estructura en dotze sessions de 1h 30min de durada. Cada sessió consta

d’una breu introducció teòrica, presentada a partir de fragments de pel·lícules, obres

d’art i textos. I una sèrie d’activitats que posen l’accent en l’experiència. Hi ha

possibilitat d’adaptar la durada i el nombre de sessions.

OBJECTIUS :

● Augmentar les capacitats d’adonar-nos de nosaltres mateixos i del món que ens

envolta i de viure el moment present.

●  Valorar l’escolta i l’acceptació de l’experiència viscuda sense judici.

● Despertar la creativitat i la imaginació i obrir un espai per poder-les expressar.

SESSIÓ 1: Els diferents aspectes simbòlics del viatge.

● El viatge. Posar-se en marxa. Exploradors i aventurers

● El viatge com un procés de desenvolupament de la consciència.

● Camí interior. Iniciació i pelegrinatge.

● La figura de l’heroi.

● Els perills de l’anhel.

● El viatge com un retorn a casa.

• Els preceptes gestàltics.



• El concepte de “gestalt inconclosa”

• L’escolta en Gestalt.

ACTIVITATS:

• Presentació i moviment.

• Meditació guiada: “Present”.

• Expressió plàstica i escriptura.
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SESSIÓ 2: Simbologia dels animals.

• Formar part de la naturalesa. Les  forces de la natura.

• L’incoscient i l’instint.

● Representació de divinitats.

• Totems. L’animal Guia.

• Els mecanismes de defensa

ACTIVITATS:

• Meditació guiada: L’animal guia.

• Joc d’identificació. Moviment. Expressió corporal.

• Elecció: treball realitzat a través del sentit del gust. En parelles
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SESSIÓ 3: La porta com a símbol

• Lloc de pas entre dos mons.

• Creuar el llindar.

• Janus.

• La porta estreta.

• La boca del monstre.

ACTIVITATS:



• Meditació guiada: La porta.

• Expressió plàstica. Moviment individual.

• Viatge en parelles, una persona guia i l’altra es deixa guiar. Es mou amb els ulls venats

i l’exploració és a través dels altres sentits. Canvi de rol. Intercanvi de impressions

sobre l’experiència.
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SESSIÓ 4 : El blanc i el negre simbòlics.

• Univers dual i univers polar.

• Tauler d’escacs.

• Mite iraní de la creació. La llum i les tenebres

• Yin yang.

• Polaritats en Gestalt. Integració.

ACTIVITATS:

• Treball amb polaritats: Mirall ( “gos de dalt”- “gos de baix”), Si-No.

• Expressió plàstica amb plastilina
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SESSIÓ 5 : Aspectes simbòlics del Laberint

• Encreuament de camins. Proves.

• El centre. Retorn a la unitat

• Protecció i defensa.

• Mort i renaixement.

•Teseu i el Minotaure.

• Les capes de la neurosi

ACTIVITATS:

• Meditació amb objecte: Fil de llana



• Expressió corporal amb el fil de llana. Inicialment individual, a continuació en parelles

i finalment el grup sencer.

• El laberint de les set vies.
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SESSIÓ 6 : La màscara

• El simbolisme de la màscara.
• El concepte de persona segons Jung.

ACTIVITATS:

• Elaboració d’una màscara. Expressió plàstica i corporal.
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SESSIÓ7 : El monstre

• Aspectes simbòlics del monstre.

• En lluita:Perseu i la medusa, Jasó i els argonautes, sant Jordi i el drac...

• Més enllà de la terra

ACTIVITATS:

•Meditació guiada. Expressió plàstica. Collage.
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SESSIÓ 8: La mort

• La mort des de la simbologia

• Metamorfosis

● La baixada als inferns

ACTIVITATS:

• Meditació guiada. Experienciar la pròpia mort.
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SESSIÓ 9: l’Infant

• El retorn a casa.

• Símbol de allò ordinari, quotidià, familiar, de l’espontaneitat i de la inocència. Saviesa

original

• Allò petit. La paràbola del gra de mostassa

ACTIVITATS:

• Expressió dramàtica i escriptura.
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SESSIÓ 10 : el nom

• El valor i significat del nom en l’antiguitat.

• El canvi de nom.

• La missió associada al nom.

• El jo en Gestalt: l’autoconcepte i el self o “si mateix”.

ACTIVITATS :

• Meditació. Treball de meditació en parelles. Expressió corporal. Autorretrat,

expressió plàstica i fotogràfica.
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SESSIÓ 11 : La caverna.

• Relació entre el laberint i la caverna.

• Lloc de il·luminació. Segon naixement.

• El centre. (El cor, la creu, la flor, la copa, l’elixir de la immortalitat...)

• L’arbre de la vida.

• L’espiral.

• El punt zero de Friedlander.

ACTIVITATS:



• Expressió corporal i plàstica. Massatges.
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SESSIÓ 12: El banquet

Pel·lícules:

ACTIVITAT d’integració i tancament.
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