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www.gemmasolerraspall.com  ☼ salut360graus@gmail.com   ☼ Tel. 627.01.82.93 
 
 
 
 

Diumenges pel SER a Espai Om 
 
Desvelant els misteris del nostre món interior 
 

 
 
 
☼ PREU: 20 euros /sessió (gratuït pels alumnes del curs complet anual de l’Escola i el 
Laboratori del SER). 
☼ DURADA: 18 a 20h (un diumenge al mes, els mesos d’octubre a abril). 
☼ LLOC: Espai Om. Plaça Indústria, 16. Edifici Palau de Premsa 1ª planta. 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 pel SER és propiciar un nou espai de divulgació i debat on poder 
realitzar aquesta introspecció al voltant del món més desconeguts de tots, el del nostre SER 
interior. 
 
 
2.- Estructura y dinàmica: 
 
Ens agradaria propiciar un entorn de recolliment lúdic i agradable on conversar i establir un 
diàleg amè, fent un te o un cafè, les tardes de diumenges durant els mesos de tardor i hivern. 
A partir de la presentació de la temàtica, amb els coneixements necessaris i establint les bases 
de la proposta temàtica, debatrem les nostres opinions i idees de forma distesa. 
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3.- Proposta temàtica: 
 
Enguany, us plantegem un emocionant viatge interior a través de 3 arts, 3 ciències i 3 forces 
internes que tot ésser humà conscient té la capacitat de desenvolupar i d’exercir. 
 
☼ 24 d’octubre de 18 a 20h 
L’art de SER feliç 
 
☼ 21 de novembre de 18 a 20h 
L’art de donar la raó 
 
☼ 12 de desembre de 18 a 20h 
L’art d’estimar i saber conviure 
 
☼ 16 de gener de 18 a 20h 
La ciència de la vida  

 
☼ 6 de febrer de 18 a 20h 
Ciència i ment 
 
☼ 6 de març de 18 a 20h 
Ciència i espiritualitat 
 
☼ 3 d’abril de 18 a 20h 
Les tres forces internes del SER  
 
 
 
 
4.- Ponent: 

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


