Pràctica curs Història de les Religions (III)
Assignatura: Religions de la Índia. Mòdul Budisme.
Assignatura: Religions de la Xina i el Japó. Mòdul Xintoisme i Zen

Visita a la Casa d’Espiritualitat de Sant Felip Neri
Presentació

La visita a la Casa d’Espiritualitat Sant Felip Neri té com a
objectiu oferir als alumnes la possibilitat de conèixer una
mestra zen com és Berta Meneses, per tal de dialogar
amb ella, després d’haver estudiat les idees principals del
budisme en general i del zen en particular. Ens ofereix a
més, l’oportunitat de practicar una meditació zen dirigida
per la mateixa mestra.

Informació pràctica
Lloc
Casa d’Espiritualitat de Sant Felip Neri
c/ de la Nena Cases 47- 08017- Barcelona

Professors

Dr. Vicente Merlo
Titular de l’assignatura de Religions de la Índia
Dra. Àngels Canyadell
Titular de l’assignatura de Religions de la Xina i el Japó
Berta Meneses
Mestra zen en la línia de transmissió Soto-Rinzai, de
l’escola Sanbo-Kyodan, Duu a terme un treball intens dins
l’àmbit del zen per mitjà de conferències, cursos de
meditació i seminaris en diversos països d’Europa,
Amèrica Llatina i Japó. És presidenta de l’associació zen
Dana-Paramita, essent responsable de grups de pràctica
zen a Catalunya, Balears, El Salvador i l’Equador."

Accessibilitat

Aquesta activitat esta vinculada a l’assigantura Història de
la Índia i de la Xina i el Japí del curs Història de les
Religions (III), però tot i això està oberta a tothom i no
calen coneixements previs.

Programa

17:55h. Trobada a la porta de Sant Felip Neri
18:00h. Breu conversa amb la mestra Berta Meneses al
voltant del Budisme Zen
18:45.h. Zazen. Meditació dirigida per Berta Meneses
19:15h. Comentaris finals
19:45h. Final de l'activitat

Data i hora
Dilluns 4 de maig de 2020
(data pendent de confirmar)
De 18.00h a 20.00h
Preu
Activitat gratuïta pels alumnes del curs
Història de les Religions.
15 € Resta de participants.
Cal inscripció prèvia.
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:
 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_contacte.ht
ml
 Per e-mail: enviant un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net, indicant
l’activitat a la que us voleu inscriure, el
nom i cognoms, l’e-mail i el telèfon de
contacte
 Per telèfon: als números 937423014 ó
667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona
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