
VIDA IMAGINATIVA. LA CREATIVITAT DE LA MIRADA

PRESENTACIÓ

La meditació ens proporciona part de la força que necessitem en la vida. És una
manera relaxant i natural de reduir l’ansietat i l’estrès quotidians. Ens aporta silenci i
serenitat i augmenta la nostra consciència en front nosaltres mateixos i tot el que ens
envolta. Modifica el punt de vista i algunes de les preocupacions o malestars poden
encarar-se des d’una perspectiva diferent.

La meditació basada en la visualització representa la creació, bàsicament
intuïtiva i espontània d’una escena o d’una imatge en el nostre interior amb la qual
podem treballar en benefici de la nostra vida. Tanquem els ulls i contemplem els
nostres pensaments convertits en escenes que projecten els nostres desitjos més
íntims.

OBJECTIUS

● Practicar les meditacions guiades o les visualitzacions com a vies de sanació
en sentit global. Destacar la importància de la respiració.

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

CONTINGUTS (Distribuïts en sessions).

▪ La llum i el cor, la flama interior
▪ Els xacres, colors i música.
▪ El castell. Portes obertes i portes tancades
▪ L’animal guia.
▪ El jardí
▪ El tresor amagat
▪ El viatge, camí d’iniciació.
▪ Els monstres
▪ La llum i la fosca, el blanc i el negre.
▪ Els colors, l’arc de Sant Martí.
▪ L’aigua, un mirall subtil.
▪ El silenci.

METODOLOGÍA

Totes les sessions s’estructuraran de la mateixa manera: hi haurà una primera
part on es realitzarà un meditació guiada de 15-20min, i a continuació una activitat
individual o en grup que permeti expressar el viscut i aprofundir en la vivència.

Per les visualitzacions s’utilitzaran la veu o la música.

TEMPORITZACIÓ

La durada de cada sessió serà de 1h 30 min o 2h.



DESTINATARIS

Tota persona interessada en aprofundir en el seu interior, amb ganes de dedicar
un temps de la vida quotidiana a practicar la meditació com un camí cap aquest món
íntim i un mitjà per donar cabuda a la creativitat i la imaginació amb la finalitat de
poder-se expressar des d’aquest indret.


