VIVINT LES ESTACIONS

SENTINT
LA PRIMAVERA
Arrelant l’Alegria de Ser
Organitza: Anna Coderch Massip

PROPOSTA:

És una invitació a l’experiència, al sentir, a la pràctica de l’escolta
profunda, a anar al silenci amable, al silenci acollidor que ja és
dins, que dóna espai a escoltar l’Essència i la Presència.
A través del propi cos, arbres, plantes, boscos i tècniques
poderoses, que ens portaràn a escoltar l’esclat de vida, que hi ha
en la primavera i a dins nostre.
Una introducció a la medicina Tradicional Xinesa, comprenent
perquè diem que “A la primavera la sang altera” i què és el què
es desperta en el cos, aprendrem a tenir-ne cura a través dels
moviments conscients del Chi Kung i de la respiració.
Farem una sessió de respiració guiada on connectaràs amb la
teva part sanadora que ja està en tu.
Compartiré tota la saviesa de tradicions mil.lenàries, que s’ha
anat gestant des de la profunditat de la meva pròpia pràctica
amb tots els detalls cuidadosament preparats perque t'emportis:
coneixement, profunditat, subtilesa, experiència, comunió,
expansió, equilibri, compartirs i descans.

M'alegra compartir amb totes les persones que se sentin atretes
i que sentin la necessitat i ganes d’arrelar i fer-ho juntes, la
pràctica posada en comú a l’aire lliure, en un espai natural, en
espais que generen sinèrgies, provocant l’expansió (la qualitat
de donar-nos) inherent en tots els éssers vius.
Serà un retir on cadascú podrà reconèixer el seu propi valor.
Arrelar en la Presència per Brillar, connectant amb el descans del
què som: “Un arbre, una planta única dins del Bosc”!

Una manera saludable arrelarà en tu, i la podràs gaudir al teu dia
a dia més enllà del retir.
Descobrint-nos
juntes,
expandint-nos
connectades.
Les pràctiques obriràn i nutriràn espais que ja estan en nosaltres
i ens serviràn per sentir-nos sostingudes i confiades. Les eines
són senzilles, potents i ens facilitaràn tenir una connexió
profunda
amb
nosaltres
i
els
altres.
I ho farem des del respecte, l'amabilitat, l’alegria i la celebració.

3 dies per connectar amb les arrels, la teva presència, i els teus
centres (instint, cor, consciència) sentint i reconeixent el què som.

En cada pràctica hi haurà una part teòrica complementària per
comprendre i arrelar la práctica.

“Aprendràs a:”
Acompanyar-te
Enfocar-te
A obrir
A tancar
A arrelar
A sentir-te energia
A descansar en la teva capacitat de restauració
A confiar en el que ja ets, en el que si és
A honrar(te), celebrar(te)

COM HO FAREM?
Experimentant i contemplant la saviesa de:
-

el propi cos (expressió, moviment, veu i respiració)
el taoisme
l’I Ching (llibre de les Mutacions)
el Chi Kung
estar i caminar al bosc (respirant amb consciència,
connectant amb l’espai natural i els arbres i plantes)
- l’energia
- retornar a la nostre part de nens/es (el joc, la diversió, el
badar, el riure)

Amb una:
Part TEÒRICA
Farem una introducció bàsica a la Medicina Tradicional Xinesa,
centrada en la Primavera, els òrgans associats (Fetge, Vesícula:
encarregats de la circulació de l’energia i l’equilibri i que fer per
tenir energia disponible) i a conceptes que ens ajudaràn a
assentar la pràctica.
Parlarem de l’energia, definida com la capacitat dels cossos per a
realitzar i produïr canvis en ells mateixos o en altres cossos, és a
dir, la capacitat de fer funcionar les coses.
Explicarem conceptes bàsics sobre la respiració i els efectes que
tenen en el nostre sistema.

Part PRÀCTICA
CHI KUNG: moviment conscient lligat a la Medicina Tradicional
Xinesa. Escalfarem, tonificarem el cos, practicarem la Noia de
JADE (tonificant el fetge encarregat de movilitzar l’energia) i altres
exercicis, practicarem els 6 sons curatius.
ARRELAMENT arrelant a través de la Veu, la Respiració i el
Moviment.
RESPIRACIÓ CONSCIENT
CONTEMPLACIÓ
PALPAREM, SENTIREM L’ENERGIA i veurem la capacitat que
tenim de “fer-nos funcionar”.

Part d’INTEGRACIÓ per reposar i deixar que tot es col.loqui.

Part de COMPARTIR qui ho vulgui, hi haurà un espai per poder
compartir les vivències i enriquir-nos mútuament de les nostres
experiències.

HORARI
Divendres 06 de maig
18h. Hora d’arribada (Abonament del que quedi pendent i
Acomodació a les habitacions)
19 - 20:15 Explicació del cap de setmana i inici de la pràctica
20:30 Sopar
22:00 Recolliment tancant el dia, obrint la nit

Dissabte 7 de maig
8: 00 Chi kung despertant el cos
9:00 Esmorzar
10:30- 13:30 trobant el nostre espai al bosc, sentint l’energia,
connectant amb els sentits que ens obren
14- 16:30 Dinar i descans
16:30- 18 Chi Kung i Sons que sanen
18:15- 19 Respiració i moviment conscient
19- 19:30 Recolliment de les experiències del día
19:30 a 20:30 Descans
20:30 Sopar
22:00 Ballant, Connectant, Jugant
23:00 Bona nit

Diumenge 8 de maig
8:00 Chi kung despertant el l’energia
9:00 Esmorzar
10:30 – 12 Connectant amb el bosc que hi ha a dins, expressant
el què som, descansant en nosaltres, trobant el nostre espai
intern, acomodant-nos en nosaltres, sentint l’energia, connectant
amb el que has estat sempre, connectant amb el moviment vital
propi, descansant amb/en tu, permetent que l'energia flueixi.
12 – 13 Jugant, Compartint, Ballant
13:15 – 14 Integració del cap de semana. Què t’emportes, què has
viscut. Celebrant-nos
14 Dinar i Comiat

QUI SÓC

Anna Coderch Massip
Des de ben petita, la meva imatge per calmar-me era un bosc, amb
molsa, on em sentia recollida i acompanyada. Respirava i m’hi
trobava segura, confortable. No ha estat fins ara de gran que m’he
adonat de lo poderosa que és aquesta imatge, no només per mi,
sinó la força de la Natura, i la importància de retornar-hi sempre
que poguem per nutrir-nos, reparar-nos, restaurar-nos,
reequilibrar-nos.
Em capbusso al mar, al riu i em canvia l’estat, l’humor, connecto
amb l’Essència, la Presència.
Als 14 anys vaig començar a meditar de forma conscient, una mica
de “casualitat”, la causalitat va venir per una proposta de traduïr i
il.lustrar una meditació per a nens i nenes. L’energia fluïa a través
meu, d’una manera senzilla, fácil.
Als 17 vaig començar a practicar Tai Chi i Chi Kung fins a
l’actualitat, als jardins del Monestir de Sant Cugat. Vaig aprendre
que cada espai es nota diferent, únic. Aquesta pràctica
m’enfocava, em calmava, m’arrelava i l’energia fluïa en mi.
Sempre vaig tenir clar que em volia dedicar a la Psicologia, a
escriure i a dibuixar. Vaig estudiar Psicologia, Mindfulness i he
assistit a cursos on la Respiració ha estat un element clau, amb
tallers de respiració Holotròpica, Re-birthing, psicologia
transpersonal.
I l’altre element clau ha estat la descoberta del poder de la
simplicitat, la trobada amb les flors de Bach, també va ser “casual”
causal d’una crisi existencial als 21 anys. Sense saber com, sense

parar-hi atenció, al prendre-les vaig iniciar un recorregut que em
va obrir a l’oportunitat de continuar aquest viatge de sentir i
compartir amb els altres. Vaig descobrir la profunditat que
l’essència provoca el moviment capaç de canviar, igual que el
bosc, el mar, el riu, cada arbre, cada planta, cada flor, cada
persona, cada trobada ens mou, ens toca, obre un món de
possibilitats, un petit viatge d’anada i de tornada.

Moltes altres “tècniques”, com la Gestalt, la hipnosis, la
bioenergética, m’han cridat i han format part del meu camí. En
unes he viscut experiències i en d’altres he après tècniques.

Les que m’han tocat, són les que han calat, les que han anat
profund i han arrelat. Totes tenen en comú dues paraules:
ENERGIA, SENTIR i les conseqüències: DESCANS, PAU, AMOR,
FLUIR, ALEGRIA, EXPANSIÓ i són les que comparteixo, sabent i
confiant en els regals que et trobaràs en aquest petit viatge
d’anada i de tornada a tu, i que la manera serà suau, amable,
respectuosa i amorosa, perque després de provar moltes formes
és la manera amb la que jo també hi he arribat.
El respecte obre i obrir-nos a tot el que ja som ja és una
necessitat, els temps actuals demanen fer-nos càrrec de la nostra
pau, salut, humor… i en nosaltres hi ha la possibilitat de sabernos en bones mans i acompanyades/ts

PER A QUI ÉS?
Obert a tothom independentment de l’experiència previa.
És per tu si:
- T’agrada la Natura
- Si vols reconèixer i connectar amb l’energia i les “capacitats”
inherents en tu
- Si tens ganes de viure una experiència única on celebrar-te a
tu i a la vida
- Tens ganes d’aprofundir en la teva pròpia saviesa
- Vols practicar eines per equilibrar i expandir l’energia
- Si vols eines per acompanyar-te emocionalment
- Tens ganes de compartir i de convivència
- Tens ganes d’enriquir-te amb les sinèrgies que donen els
grups
- Si necessites que la confiança s’instal.li en tu
- Si sents que el que has llegit et toca

No és per tu si:
- No t’agrada la Natura
- Si no et ve degust obrir-te a propostes, segures, que
t’obriràn a parts que sempre han estat en tu
- Si ja ho saps tot
- Si no t’agrada explorar, experimentar i escoltar-te
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CASA, HABITACIONS, SALES I ESPAIS

MENJAR
Vegetarià, simple, saludable i equilibrat.
Ofereixen el menjar estil “buffet lliure” sempre hi ha opcions
veganes, sense gluten i sense lactosa.
Es menja amb un bol de ceràmica i una cullera de fusta, tot fet a
mà per artesans de la zona.

També hi ha una zona de te, infusions, galetes i algún pastís artesà
a disposició dels participants en tot moment.
*(IMPORTANT: al formulari d’inscripció hi ha l’apartat d’
intoleràncies alimentàries)
Si vols demanar algún extra corre a compte teva.

APORTACIÓ:
268€ i si reserves la teva plaça fins el 16 d’abril inclòs hi ha un
descompte i el retir surt per 238€
Data màxima d’inscripció fins que hi hagi places o 5 de maig del
2022
Inclou:
- dormir de divendres i dissabte en habitacions compartides
en llits individuals
- llençols, tovalloles
- esterilles i coixins ( per les activitats)
- menjar des del sopar de divendres fins al dinar del diumenge
- piscina
- el guiatge de tot el retir
- acompanyament
FORMA de PAGAMENT
70 € en concepte d’inscripció
La resta a l’arribar a la casa (et demanem que sigui en metàl.lic o
en bizum)
Si desitges pagar-ho tot per avançat, només cal que m’ho avisis i
endavant!

RESERVA LA TEVA PLAÇA
Reserva la teva plaça:
- Omplint el formulari d’inscripció * (te l’envio)
- Fent un avançament de 70€ via bizum* al 636683999
indicant el teu nom i cognom i Retir Sentint la Primavera.

- Enviant el comprovant amb foto o captura pantalla per
whatsapp
*(Si necessites un número de compte contacta amb mi per donarte’l).

CANCEL.LACIÓ
Si és per motius externs a la organització i s’anul.la l’event es
retornarà la totalitat de l’import.
Si la cancel.lació és de part teva i la plaça es cobreix se’t retornarà
la totalitat de l’import, sinó la paga i senyal no es retorna en
concepte de despesa per la reserva de la casa.
Si no hi estàs d’acord, et demano que m’ho comuniquis en el
moment de fer la inscripció.

OBSERVACIONS
Si necessites qualsevol informació que no està en el dossier,
contacte amb mi per poder atendre’t.

La forma més ràpida i segura de contactar amb mi és a través del
whatsapp (636683999) i t’escriuré o et trucaré el més aviat
possible.

TESTIMONIS
“SENTINT LES ESTACIONS amb l’Anna , són unes trobades a la Natura on es recuperen els
sentits i les emocions ens parlen. Tot una descoberta on l’Anna ens comparteix que som
Natura i la unió que existeix en la nostra vida amb les estacions i la Natura.
Moviments de Qigong a l’aire lliure , caminades escoltant el vent , els ocells i a vegades la
pluja .
Ella ens guia i ens fa apreciar el que tantes vegades hem mirat sense veure .
Amb ganes de repetir tantes vegades com sigui . Cada vegada és una nova experiència .
Gràcies Anna !! 💖 Fins la propera !!”
🙏💫😘 Jenny

“Conexión con la naturaleza, es una actividad diferente. Una invitación donde se aprende de
la Naturaleza, que es muy sabia.
Siento libertad, acogimiento. Es descanso, sin pretensiones, ni juicios. Todo lo que va
surgiendo lo atendemos. Hacemos desde la suavidad, desde el cuidarse.
Me encanta que Anna nos contagia la curiosidad, el jugar, con ella se abre el interés genuino.
Nos guía por espacios dándonos tiempos para experimentar, y ver cosas que siempre han
estado y que al menos yo no veía y ahora si.” Blanca

“M’agrada molt anar-hi perque és estar amb la Natura. Sempre m’emporto alguna vivència
que se’m queda, i em dóna pau, l’última “sentir-me sostinguda”, notar la gran capacitat
respiratòria que tinc. A més l’Anna proposa moviments senzills de fer i que em vitalitzen. És
una activitat que em connecta.” Pepita

