
XERRADES DE DIVULGACIÓ a Vista Alegre. Girona
Cicle de tres xerrades el 1er trimestre 2023

● Xerrades obertes a tothom
● Lloc: Local Social de Vista Alegre, al  Passatge dels Picapedrers, 1 - Girona

(al peu de les escales/ascensor entre el Parc Vista Alegre i la Pujada d’Isabel
la Catòlica)

● Organitza: Associació de veïns Vista Alegre-Carme

1a- EL VINCLE i LA COMUNICACIÓ EN LA RENDICIÓ A LA VIDA
Martine Faideau

Dia: divendres 13 de gener de 2023
Hora: a 2/4 de 8 del vespre
La conferència és en francès. Hi haurà traducció simultània al català.

Estem tots connectats, relligats, car estem submergits en el camp de la
consciència universal. El petit ésser humà, neix únic però amb vincles estrets
amb la història de la humanitat, el temps i l’espai de tots els temps,
impregnats d’informacions que són la nostra tela de fons.
Avui en dia la nostra civilització té com a objectiu final el control, el rendiment
a curt termini, la robotització, el pensament únic al servei del diner i de la
uniformització. Es tanca en ella mateixa a través d’un grup restringit.
Però el que és viu, que habita per tant cada ésser humà, queda malgrat tot
com a sol mestre a bord, i empeny el que és petit en els humans a viure en
sincronicitat amb l’aire dels temps i a encarnar el seu potencial en el seu geni
propi i únic.

2a-  VIDA DESPRÉS DE LA VIDA,
Dr. Manel Sans
Dia: divendres 10 de febrer de 2023
Hora: a les 8h del vespre

El Dr. Manel Sans, va treballar de metge, a l'Hospital de Bellvitge de Barcelona, era
cirurgià especialitzat en pàncrees i esòfag. Professor de la UAB del campus de
Bellvitge
Ens parlarà de ECM experiències properes a la mort i episodis que la ciència té ben
documentats i ell ha contrastat. Aquestes experiències deixen una empremta en els
pacients que les han viscut.
Ha publicat alguns llibres i molts articles en revistes mèdiques



3a- TOT EL QUE HAS DE SABER  SOBRE LES CANALITZACIONS.
Anna Freijomil
Dia: divendres 10 de març de 2023
Hora: a 2/4 de 8 del vespre

La canalització serveix per posar en nom i ordre a coses que ara mateix no
comprenem. Al trobar-li un sentit espiritual, canviem la mirada i podem iniciar
un procés d'integració en nosaltres que ens aporta pau. Ens ajuda a entendre
que formem part d'un tot, on com a ànimes tenim propòsits que hem de
complir i la canalització ens duu a recordar què hem vingut a fer, qui som,
quins reptes tenim pendents d'altres encarnacions passades i un gran
etcètera.

L'Anna Freijomil, ha realitzat infinitat de cursos i formacions, màsters.., que
l’acrediten com una persona amb una gran experiència en diversos àmbits, com ara:
Art-Teràpia, Tarot sistèmic i humanista, Comunicació animal, diferents postgraus,
entre d'altres

Organitza : Associació de Veïns de Vista Alegre-Carrer del Carme


