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Editorial
Qui som? D’on venim? A on anem? Per a què som aquí?
Aquestes són algunes de les grans preguntes de l’existència humana que hom
s’ha plantejat alguna vegada. Ja des d’infants ens embadalim observant
l’activitat harmònica d’un formiguer, albirant la immensitat del mar o mirant
el cel i els estels. Les grans meravelles de la Vida són el gran interès de
descoberta del món. Qui no ha gaudit del pessigolleig del passeig d’un cargol
per sobre el braç, del traspàs de la sorra escolant-se entre els dit o del tacte
fresc i humit del fang d’un bassal un dia de pluja en aquesta aventura
d’exploració?

Contingut

Des del més menut fins al més immens de la Vida passa per l’experiència del
nostre cos físic. Mitjançant els sentits percebem les imatges, sons i sensacions
corporals, que ens generen emocions, ens fan desenvolupar raonaments i
generar la imatge interna vers nosaltres mateixos, el nostre món visible o
invisible i de les nostres creences sobre ells. Les grans disciplines, com la
filosofia, la teologia, la física, la medicina… que han mirat d’explicar
aquestes grans preguntes, hi són en el fet més habitual i quotidià del més
menuts com en les grans recerques i estudis dels més experimentats.
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Enguany proposem unes jornades d’estiu que ens ajudin a experimentar,
desvetllar i construir plegats algunes d’aquestes grans preguntes. El proper
dissabte 2 de juliol a l’Escola Mare de Déu de Montserrat de Castellví de
Rosanes, tindrem el goig de gaudir de tallers pràctics sobre el cos físic,
emocional i espiritual, a càrrec de mestres i formadores de la xarxa
sistèmica, com de les ponències de la física quàntica Sílvia Fernández Vidal i
el doctor en medicina i cardiologia Manel Ballester Rodés. Segur que tots
plegats fem més MES.
Mireia Florenza Gellida
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Què hem fet?
La Psicomotricitat sistèmica per Diana Sanfeliu i Nardy Ariño
AVUI ANEM A PSICO????
Aquesta és la pregunta que alguns nens i nenes que venen a l’activitat fan als seus pares quan obren els
ulls al matí.
I que orgulloses estem de ser en part responsables!
Des de fa 5 anys compartim una hora de joc
setmanal amb 24 nens i nenes d’entre 3 a 9 anys,
agrupats en grups de màxim 8 nens i acompanyats
per la psicomotricista, la Nardi.
La part d’acompanyament a les famílies, es fa des
de la figura de la pedagoga que al llarg del curs
manté entrevistes amb els pares.
I el que uneix de manera especial la psicomotricitat i
la pedagogia és la mirada sistèmica, que tant a la
sala amb els nens com amb les famílies travessa i
impregna tot el projecte.
I vam tenir el plaer de poder fer el dia 30 d’abril a
Espiral 108 la primera formació per professionals des
de MES explicant aquest projecte que tant estimem i
que sentim que tant aporta als sistemes familiars.
Van ser 4 hores de trobada combinant pràctica
psicomotriu amb propostes profundes i personals
que van oferir a cada participant coneixement i
aplicacions pel treball psicomotriu sistèmic amb
infants.
Com des de la pràctica Aucouturier es pot plantejar
un treball d’ordre i de pertinença és el que varem
posar en pràctica a partir de diferents dinàmiques i propostes experimentades com si fos una sessió amb
els infants.
A partir de les necessitats i demandes dels participants en cada tram de la pràctica anàvem proposant
exemples de pràctiques i formes de donar lloc a l’ordre i la pertinença dels fills al seu sistema i a com
sintonitzar des del cor dels infants amb allò seu, amb allò propi.
Va ser un matí realment productiu i bonic.
Gràcies a les persones que ens van acompanyar i preparades per pròximes edicions.

Trobada dels grups de treball
La TROBADA presencial dels GRUPS DE TREBALL d’enguany va tenir lloc a
Martorell el dia 26 de març de 2022 gràcies a l’acollida del Grup Amae.
Ens vam reunir membres dels 7 dels 10 grups que estan en actiu actualment. El
motiu de la trobada va tenir un caire especial: plegats vam celebrar els 10 anys
de vida dels grups de treball de pedagogia sistèmica a Catalunya.
Des de la seva creació, molts han estat els grups que s’han constituït i han
generat activitat durant uns anys. Alguns són presents des de l’inici i estan
plenament actius. Però tots hi van ser presents.
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Què hem fet?
A poc a poc es van incorporant nous
membres, persones que finalitzen
les formacions i senten la necessitat
de continuar vinculats a una xarxa
que el Carles Parellada i la Mercè
Travesset van imaginar, visualitzar i
fer realitat ara fa deu anys
Vam compartir la línia de vida dels
grups, visual i emocionalment i vam
poder fer un treball per mirar cap on
es dirigeix cadascun dels territoris i
cap on té l’energia.
El que vàrem poder copsar és el pols
del moviment en els diferents territoris:
vida, alegria, ganes de xarxa i de créixer
és el que vàrem sentir i el que ens unia.
El matí va acabar amb un ritual, com no
podia ser diferent amb persones que
compartim al mirada sistèmica.
La trobada va ser un excel·lent motiu pe
sentir-nos vius, presents els uns pels
altres i amb energia per continuar
treballant per la pedagogia sistèmica.
Si tens formació o t’estàs formant i estàs
interessat a estar actiu i participar dels
grups no ho dubtis.
Al web de MES tens les dades de
contacte dels grups del territori.

Els camps mòrfics i les lleialtats per Conxa Gómez i Ricardo Cuéllar
El dissabte 21 de maig vam iniciar el taller a l'escola Pau Casals de Rubí sobre els Camps mòrfics i la
ressonància
mòrfica.
Conceptes que Rupert Sheldreke aporta al camp de la
humanitat, permetent-nos fer noves comprensions en els
comportaments i en les lleialtats dels humans. Ell afirma
que totes les espècies tenen una memòria col·lectiva i
una presència del passat.
Un camp mòrfic d'informació on es memoritza el comportament, el pensament, l'emoció. Els fets viscuts creen una
memòria energètica que arrossega per imitació a totes les
persones que vibren dins la mateixa freqüència i que estan connectats per la vivència d’una situació semblant. La
persona repeteix instintivament un aspecte que ressona
amb el camp creat amb anterioritat, això passa per la
unió i la supervivència del grup, per l'evolució de la humanitat.
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Què hem fet?
Els camps mòrfics són dinàmics: augmenten, disminueixen i es creen de nous. Tot depèn de la massa
crítica del camp. Com més gent visqui o senti una vivència, més gran serà la massa crítica i més fàcil d'apropar-nos a la seva ressonància.
Actualment, tot el treball de creixement personal i d'incloure als exclosos del sistema, ens porta a un camp de noves possibilitats i alliberament del passat.
La dinàmica ens va apropar cap a la descoberta del moviment intern a
mesura que experimentàvem el camp mòrfic limitant o expansiu del
moment.
Les converses ens van
permetre
aprofundir sobre la magnitud dels
camps mòrfics, com la creació de noves formes de relacions que els joves
estan experimentant, i que ens obliguen a sortir de la consciència moral del passat. També vam poder enllaçar el vídeo de la doble ranura que havíem visionat en la formació de
Pedagogia Sistèmica amb l’ADN no codificat del que parla el Dr. Peter
Gariaev on l’ADN actua com una antena emissora, projectant-se com
partícules d’ones de possibilitat o d’elements de patrons repetitius.
Alliberar-nos del camp mòrfic limitant, sentir com sortíem de la repetició del passat i poder projectar-nos
cap a la creació i el present, ens va permetre viure moments especials i obrir-nos cap a la vida.
Vam unir els camps mòrfics amb els aprenentatges i el sistema educatiu i vam mirar la responsabilitat
que tenim davant les escoles, com més persones expandim noves dinàmiques en el centre escolar, projectem nous aprenentatges funcionals pel futur, gestionem noves organitzacions dins les aules, el
claustre i les famílies, més gran serà el camp mòrfic possibilitador de l’educació.
Us proposem un exercici de reconeixement del passat, d’agraïment a tot, tal com ha estat i ens obrim al
present, al canvi per anar creant nous camps d’amor i respecte.
Gràcies al Moviment educatiu sistèmic per acollir i organitzar aquesta proposta.
Ricardo Cuéllar i Conxa Gómez

Què farem?
IV Jornada de Pedagogia Sistèmica
Recursos pràctics per
treballar a l’aula des de
la mirada sistèmica
Data: 2 de juliol del 2022
Horari: de 9:30 a 20:30
Lloc: Escola Mare de
Déu de Montserrat, Carrer Manuel Fernández Pelaez, 3 de Castellví de
Rosanes
Preu Socis/es: 70€. Preus no socis/es: 95€ - Dinar i esmorzar inclòs.
Inscripcions: info@mesistemic,cat
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Què farem?
Monogràfic d’en Carlos Bernués
Moviments sistèmics per a la millora del vincle en l’àmbit educatiu
Data: 1 i 2 d’octubre de 2022
Horari: dissabte de 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 20:00 i
diumenge de 9:00 a 14:00
Lloc: Llar La Ginesta, carrer Llorer, s/n (cantonada
Avgda. Vallserrat, 52) Sant Esteve Sesrovires
Preu Socis/es: 175€. Preus no socis/es: 220€
Inscripcions: info@mesistemic,cat

Contacte, inscripcions, informació i altres a info@mesistemic.cat
Web: https://www.mesistemic.cat/
Facebook: https://www.facebook.com/mesistemic.cat/
Instagram: https://www.instagram.com/explore/tags/mesistemic/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCqEu7CuM_LY_usUNkAUttig
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