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Diumenges ESOtèrics a Espai Om 
 
Desvelant els misteris de les CIÈNCIES OCULTES 
 

 
 
 
☼ PREU: 20 euros /sessió. 
☼ DURADA: 18 a 20h (un diumenge al mes els mesos de tardor i hivern). 
☼ LLOC: Espai Om – MANACOR. 
☼ INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: salut360graus@gmail.com / 627018293. 
 
 
 
1.- Presentació: 
 
Les tardes de diumenge dels mesos de tardor i hivern acostumen a ser espais de recolliment, 
estones per estar amb nosaltres mateixos o amb el nostre entorn més proper. 
L’objectiu dels Diumenges ESOtèrics és propiciar un nou espai de divulgació i debat on poder 
realitzar aquesta introspecció al voltant de les antigues ensenyances de les Escoles de Misteri i 
d’aquells coneixements i fets que, a vegades, podrien ser considerats “inexplicables”. 
 
 
2.- Estructura y dinàmica: 
 
Ens agradaria propiciar un entorn lúdic i agradable on conversar i establir un debat amè, fent 
un te o un cafè. 
A partir de la presentació de la temàtica, amb els coneixements necessaris i establint les bases 
del dilema així com les seves possibles explicacions, debatrem amb el grup les nostres opinions 
i idees de forma distesa. 
Al final, mirarem d’establir una resposta única a cadascuna de les propostes temàtiques, si és 
que podem aconseguir-ho... ;-) 
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3.- Proposta temàtica: 
 
☼ 15 de novembre de 18 a 20h 
Vida intel·ligent i univers: alienígenes, OVNIs i altres móns. 
 
☼ 6 de desembre de 18 a 20h 
Civilitzacions perdudes: Nazca, Egipte, Yonaguni i altres. 
 
☼ 3 de gener de 18 a 20h 
Éssers fantàstics o interplanetaris? Elementals de la naturalesa de terra, aire, aigua i foc. 

 
☼ 7 de febrer de 18 a 20h 
El llenguatge ocult dels símbols. 
 
☼ 14 de març de 18 a 20h 
Més enllà de la mort: esperits, carcasses astrals i reencarnació. 
 
☼ 11 d’abril de 18 a 20h 
L’home a la Lluna: realitat o ficció? 
 
 
 
4.- Anima la tertúlia: 

 
Gemma Soler Raspall 
Desenvolupament del SER  
Conferenciant, escriptora y estudiant de Teosofia. 
 
☼ www.gemmasolerraspall.com 
☼ salut360graus@gmail.com 
 
 
 


