
LA BIOGRAFIA 

HUMANA 

ENFOCANT EL FONS DEL NOSTRE 

MÓN INTERIOR 

 

Cada set anys esdevenen canvis i transformacions a la 

nostra vida. Posar en ordre els fets de la pròpia 

biografia, sota l’enfoc d’un coneixement de les seves 

lleis, permet trobar el sentit profund a fets que no 

enteníem, i així poder integrar-los. També ens ajuda a 

agafar les regnes de la nostra vida des del Jo, és a dir, 

des de l’autoconsciència. I, sobretot, ens apropa a intuir 

el nostre propòsit vital, quan recordem les edats en que 

aquest es manifesta més clarament. 

 

Diumenge 1 d’octubre:      VILAFRANCA DEL PENEDÈS 

Diumenge 9 d’octubre:      GIRONA 

Diumenge 23 d’octubre:    BARCELONA 

Dissabte 29 d’octubre:       CENTELLES  

 



BIOGRAFIA (I)   de 10 a 14 h. 

- La constitució humana. Com són aquelles capes de l’ésser humà que 

no veiem? 

- Procés de la nit: els somnis. 

- Diferències entre masculí / femení a nivell subtil. 

- Lleis de la Biografia en els tres primers septennis (0 a 21 anys). 

- Eines per a pares i educadors. 

BIOGRAFIA  (II)   de 16 a 20 h. 

- Lleis de la Biografia en l’etapa del quart septenni fins al novè (21 a 63 

anys). 

- Introducció als temperaments (segon septenni) i qualitats anímiques 

(tercer septenni). 

- Els canvis, crisis i transformacions que es produeixen a la nostra vida 

en cada etapa de 7 anys. 

- Moments de la vida en que podem intuir  més clarament el nostre 

propòsit vital. 

- Relacions entre septennis. 

- La Corba Biogràfica i les “Edats mirall”. 

 

APORTACIÓ :  35 €. cada taller (preu familiar: parelles, pares/fills,… 25 €.) 

A càrrec de Montserrat Montané 

Mestra de Primària i Educació Especial, Analista de Disseny Humà, Professora 

de Ioga, Formació en Consciència Solar, Practicant de Jin Shin Jyutsu. 

Formacions d’orientació Antroposòfica: Pedagogia Waldorf,  Teràpia 

Biogràfica i “Counselling”, Art teràpia, Medicina Antroposòfica, Massatge 

Pressel. 

Inscripcions i més informació 

montserratmontane@gmail.com  tel. 635412078 

mailto:montserratmontane@gmail.com


 

 

 


