
"En aquesta era, 
esdevenir un 
cercador 
espiritual sense 
consciència social 
és un luxe que no 
podem permetre, 
i ser un activista 
social sense una 
comprensió 
científica del 
funcionament 
intern de la ment 
és la pitjor 
insensatesa. Cap 
d’aquests dos 
enfocaments 
aïllats ha tingut 
mai cap èxit 
significatiu” 
Vimala Thakar

PARTICIPANTS
Aquest taller dona una benvinguda càlida als amics i col·legues que anteriorment han treballat amb els Leveys, així com 

els nous interessats en el seu treball. Com que molts de nosaltres hem treballat i estudiat junts en el passat, aquest 
taller també proporcionarà una oportunitat de compartir els coneixements, les idees i les bones pràctiques obtingudes 
de les nostres pròpies vides i treballs. Junts també compartirem les nostres inspiracions creatives i explorarem temes i 

qüestions que són d'interès per a la nostra comunitat i desenvoluparem noves habilitats per a l'adquisició i 
aprofitament del poder profund de la nostra saviesa i intel·ligència col·lectiva per respondre a les oportunitats i 

desafiaments complexos de les nostres vides.

CALENDARI

Inici: 1 Nov a les 16:00 (arribada 14:00-15:30)
Finalització: 4 Nov a les 13:00 (abans de dinar) 

Opció: començar el 2 de novembre a les 16:00

ORGANITZAT pel HUB CO-EVOLUCIÓ

Associació sense ànim de lucre que té com a propòsit co-crear i facilitar 
la transformació individual i dels sistemes socials, on les persones i les 

comunitats co-evolucionin en harmonia amb els altres i la natura

REGISTRE (online)
Registre primerenc: 10 d’octubre

Termini registre: 25 d’octubre (si hi ha places)

Preu Registre primerenc: 200 € (Preu Registre: 240 €)
Preu allotjament*: 165 €

Opció de començar el dia 2-nov: contacteu amb l’organització

*Inclou: allotjament en habitacions compartides (2/3 persones) 
i menjars (esmorzar, dinar i sopar). Exclòs dinars dies 1 i 4 nov.

PAGAMENTS
Cost Allotjament: durant l’estada a Mas de Caret

Cost Registre: per transferència bancària (nom i cognom) 
al número de compte: ES35 0081 0194 2100 0173 4781

En la guia d’aquest taller, els Leveys
es inspiraran i reflexionaran sobre 
l'aventura d'aprenentatge de les 
seves vides amb prop de 50 anys de 
treball i recerca pionera en el 
mindfulness, la saviesa col·lectiva, el 
rendiment humà extraordinari, el 
benestar i la transformació personal 
i organitzativa. Compartiran les 
aportacions de la seva experiència 
profunda que ha inspirat dirigents 
conscients en centenars 
d'organitzacions de tot el món, 
incloent la Cimera de Govern 
mundial, el Parlament britànic, la 
NASA, el Banc Mundial, l'Oficina del 
Primer Ministre de Dubai, el Centre 
de Recerca del Càncer Anderson i 
l'Acadèmia Mundial de Negocis 
entre molts altres. Joel i Michelle 
són fundadors de Wisdom at Work, 
professors de la Facultat de 
Medicina de la Universitat de 
Minnessota i autors de molts llibres, 
incloent: Viure en Equilibri; 
Mindfulness, Meditació i 
Entrenament Mental; Saviesa en 
funcionament; La nova línia base. 
També han treballat/estudiat amb 
molts mestres respectats: El Dalai 
Lama, Matthieu Ricard, Margaret 
Wheatley, Joanna Macy, Daniel 
Goleman, Peter Senge, Thomas 
Hubl, Angeles Arrien i altres.

Portant el Lideratge Conscient al Cor
Habilitats Essencials per Ajudar a Nosaltres Mateixos i als Altres a Prosperar en Temps Complexos

Joel and Michelle Levey (amb traducció al català)

Mas de Caret - Muntanyes de Prades, 1* al 4 de novembre 

http://www.masdecaret.com/

Cadascun de nosaltres és un líder dins dels nostres camps d'influència.

Quan anem pel món, la qualitat del nostre ser i la nostra presència toca a tothom que ens trobem.

De moment conscient a moment conscient tenim l’elecció: compartirem la confusió, el 
desbordament i l'angoixa amb els altres ?

- o -
desenvoluparem la nostra capacitat per encarnar i compartir el poder de la nostra pau, claredat, 

cura, saviesa i inspiració amb tots el que ens trobem al llarg de la nostra vida ?

*Opció de començar el  2 de nov

CONTACTE: hubcoevolucio@gmail.com

Aquests temps complexos i turbulents conviden i ens desafien a tots a desenvolupar habilitats i grans 
capacitats per trobar una major força, coratge, equilibri, resiliència i saviesa dins de nosaltres mateixos, de 
manera que puguem inspirar als altres per trobar i despertar els seus potencials més alts i més veritables.

Aquest taller ofereix la rara oportunitat de reduir la velocitat de la vida per desenvolupar i aprofundir en la 
teva consciència i en les teves habilitats de meditació enfortint la claredat mental, l'equilibri emocional, la 
saviesa, la ressonància empàtica i la tendresa càlida per portar-ho a la teva vida, al treball i a les relacions.

Aquesta inspiradora immersió en la consciència, la meditació, la naturalesa i la comunitat ens permetrà 
renovar-nos i tornar-nos a revitalitzar i així retornar a les nostres vides i comunitats amb més sentit de pau, 
poder, potencial, enginy i bondat.

https://www.hubcoevolucio.org/events/portant-el-lideratge-conscient-al-cor-amb-els-mestres-joel-i-michelle-levey
http://www.wisdomatwork.com/
mailto:hubcoevolucio@gmail.com

