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Transcendència

XARXA PLENITUD

La proposta
★

Crear una xarxa, una aliança d’iniciatives complementàries
per al canvi de paradigma que sabem tan necessari.

★

Una aliança que es basa en tres punts:
A- Compartir un marc general d’aquest camí a la plenitud, de
manera que cada proposta, treball, activitat,... s’hi senti ubicat i
complementari de la resta.
B- Crear sinergies comunicatives de les respectives activitats.
C- Nodrir un banc de recursos d’aquest treball personal i col·lectiu
a disposició de tothom: meditacions, exercicis, dinàmiques, eines
d’aprofundiment interior, guiatges, etc. Disponibles en web, xarxes...

XARXA PLENITUD

Per què una xarxa per la plenitud universal?
➔

Perquè no estem sols en la inquietud de fer un canvi de model de vida en favor de
la consciència comunitària i ecològica, de la igualtat de drets, de la justícia social,
de l’equitat econòmica, de la pau...

➔

Perquè tantes iniciatives com hi ha no quedin com bolets aïllats, sinó que
esdevinguin passes d’un mateix camí que porta a aquesta transformació global.

➔

Perquè disposar d’un esquema o mapa global comú eixampla la visió, enriqueix
la tasca parcial de cada centre, impartidor, entitat, persona, etc. i ens ajuda a
configurar un mosaic comú, amb matisos diferents i complementaris.

➔

Per sumar les savieses, pràctiques, eines, activitats, etc. de les
diferents estacions d’aquest camí universal cap a la plenitud de
vida i posar-les al servei de tothom.

➔

i per moltes més coses que de segur hi pots afegir…

XARXA DEL CAMÍ A LA PLENITUD

Marc comú i continguts
★

El marc global, reflectit en l’esquema orientatiu de l’espiral de les 4
estacions i les tres dimensions individual, col·lectiva i universal,
no es basa en cap doctrina, ni dogma, ni religió, ni ideologia concreta,
més enllà dels valors i drets fonamentals, inspirat en la saviesa ancestral
de moltes tradicions, en les mateixes estacions de la natura i de la pròpia
naturalesa humana.
Pensem que només així pot ser transversal i inclusiu, respectant les
creences de cadascú.

★

Els continguts, eines, recursos, els facilita cada membre i s’aproven per
consens.

XARXA DEL CAMÍ A LA PLENITUD

Qui en pot formar part?

★

És oberta a tot centre, impartidor, terapeuta, activitat, entitat,
etc. a qui li ressoni aquesta visió global i que senti que el que
aporta encaixa en qualsevol de les estacions d’aquest camí.

XARXA DEL CAMÍ A LA PLENITUD

Què en reps com a membre?
I.

Integrar el teu treball en un marc global i compartit, establint sinergies,
enriquiment, complementarietat, globalitat,... i per tant, més força
transformadora.

II.

Una major difusió en xarxa del que tu ofereixes, a través d’una web
comuna, xarxes comunes i el ressò que se’n faci cada membre a través de
les respectives xarxes i canals. S’establirà una aportació pels inscrits que
rebis via la xarxa, per mantenir els costos de gestionar-la, difusió, etc.

III.

Avançar amb més eficiència vers la tan necessària evolució individual,
col·lectiva i universal que et motiva i que tant necessitem i necessita el món:
el salt evolutiu vers el nou paradigma que ja despunta.

XARXA DEL CAMÍ A LA PLENITUD

Què hi aportes i et comporta ser-ne membre?
A.

Si et ressona formar-ne part, no cal fer més del que cadascú ofereix. Simplement
emmarcar-ho en la visió global de les 4 estacions: donar còpia de l’espiral als
participants, fer-ne una introducció i emmarcar-hi el treball que es farà, a fi que el
que rebi la gent no s’esvaeixi en el temps, sinó que s’integri en un camí global que
porta a algun lloc (a la plenitud), que suma i crea sinergies.

B.

Formar-te en els conceptes bàsics per transmetre aquesta visió global comuna,
assistint a una sessió formativa de 2 dies mínim.

C.

Difusió: incloure en els propis canals, web, xarxes, butlletins electrònics, etc. un
enllaç i logo a la xarxa i a les activitats dels membres: difusió multiplicativa en
benefici recíproc.

info@camiplenitud.cat
www.camiplenitud.cat
(en construcció)

