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Presentació

Formació en Re-Naixement. Girona
AD’s ESCOLA

Membre del Programa PHILIPPUS del Real Centre Universitari Escorial-María Cristina

Re-Naixement és un mètode terapèutic que 
contribueix a la sanació de la persona a través de 
l’autoconeixement i l’aprenentatge de la gestió 
de les memòries psicològiques i emocionals, 
algunes d’elles fruit de tot el procés pre i perinatal, 
fomenta el desenvolupament de les potencialitats 
interiors que permeten contribuir a la pròpia 
gestió emocional i a la creació del procés de vida 
des de la vitalitat i la pau interior i des del poder 
personal que dóna l’autoconeixement.

Va néixer als anys 70 de la mà de Leonard Orr 
i s’ha anat desenvolupant arreu del món a través 
de diferents escoles i professionals. 

El Re-Naixement utilitza el poder terapèutic de 
la respiració conscient i la capacitat de la ment 
com element creatiu de realitats psicològiques, 
emocionals i físiques per a la persona i el poder 
de sanació dels elements.

Els professionals de Re-Naixement són 
terapeutes i docents d’una tècnica de respiració 
que aporta beneficis psicològics i emocionals 
als que la practiquen. Terapeutes de com el guió 
natal influeix en la vida de les persones i de la 
seva gestió emocional i sanació. Docents de com 
la ment, a través de les creences, concepcions 
i sistemes de pensament, influeix en la creació 
de la realitat individual i colectiva, de com 
fer conscients patrons de comportament i 
programes mentals i de com tranformar-los per 
altres si els primers no ens satisfan. Docents 
per ensenyar els elements y les eines que 
donen suport al propòsit de vida i a la vitalitat 
conscient i responsable.  

Formar-se en Re-Naixement suposa implicar-
se en un procés d’introspecció personal amb 

l’objectiu d’aprendre a comprendre la 
pròpia personalitat, conèixer les arrels 
de les reaccions automàtiques i dels 
boicotejadors personals, millorar la relació 
amb un mateix, amb els altres i amb la vida i 
permetre el desenvolupament i l’expressió 
de tots els potencials del nostre autèntic 
ésser. 

Per altre banda, formar-se suposa 
implicar-se en un procés d’aprenentatge i 
aprofundiment tant vivencial com teòric i 
pràctic. Aprendre la tècnica, el llenguatge i 
les eines del Re-Naixement, desenvolupar 
el mestratge en el manegement de la 
respiració conscient i de la ment creativa 
per tal de poder ajudar professionalment 
a altres en els seus camins de sanació i 
creixement. 
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Presentació
El Programa té els seus antecendents 

l’any 2002-2003 amb el curs de “9 mesos 
de Desenvolupament Personal” dirigit per 
Manuel Rodríguez i Doia Riera. Posteriorment 
es realitza la Formació en Respiració 
Conscient i Ment Creativa (Re-Naixement), 
que ha format quatre promocions de 
professionals de Re-Naixement, i tres a AD’s 
ESCOLA - RCU.

La Formació que us estem presentant està 
organitzada per AD’s ESCOLA - RCU i dirigida 
per Doia Riera i Carmen Boix. Consta d’un 
curs lectiu en què es combina l’aprenentatge 
teòric i pràctic, amb la realització de 
pràctiques com a professional. 

Dirigida a

• Persones que vulguin formar-se a 
nivell professional com a terapeutes 
facilitadors de Re-Naixement, tant en 
sessions individuals com de grup.

• Professionals de l’ajuda ja formats en 
altres disciplines com psicòlegs, psi-
coterapeutes, psiquiatres, treballadors 
socials, educadors, mestres, etc.

• Tota persona que vulgui aprofundir en 
el seu autoconeixement i alhora formar-
se com a professional.

Per a poder cursar aquesta Formació 
s’ha d’haver completat un Programa de 
Desenvolupament Personal de 9 mesos. Si 
es procedeix d’altres escoles, cal fer una 
entrevista prèvia. 
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Objectius generals

• Dotar l’alumne de les bases i fonaments 
que sostenen el treball en Re-Naixement.

• Facilitar i acompanyar l’adquisició de tota 
la formació teòrica i pràctica necessària 
per a poder exercir a nivell professional 
com a terapeuta facilitador d’aquest 
mètode.

• Capacitar en l’acompanyar a les persones 
a realitzar un important treball personal, 
en la sanació de bloquejos energètics, en 
l’alliberació de la respiració, curant les 
memòries conscients i inconscients de 
cada etapa, desenvolupant la consciència 
en el cos físic, l’escolta i el manegement 
dels pensaments i emocions limitants.

• Aprendre a practicar la comunicació 
honesta i sincera de la veritat emocional, a 
aplicar la força del perdó i la reconciliació, 
a cultivar la presència en l’aquí i ara i a 
practicar la consciència de la respiració 
en tots els processos i moments de la vida. 

Horaris

Tallers presencials:

La Formació consta de deu mòduls, un al 
mes, d’octubre a principis de juliol, que es 
realitzen en cap de setmana:

• Dissabte: de 9’30 a 20’30 h.
• Diumenge: de 9’30 a 14’30 h.

S’assistirà en qualitat de pràctiques a al-
guns tallers del “Curs de 9 mesos de Desen-
volupament Personal”. 

Les lectures, els treballs teòrics i algunes 
pràctiques de respiració entre els alumnes es 
realitzaran al marge dels tallers presencials.

Formació a través de l’Aula Virtual:

L’alumne que vulgui accedir a l’acreditació 
universitària ha de cursar els treballs i 
lectures corresponents a la Formació a 
través de l’Aula Virtual.

Formació en Re-Naixement. Girona
AD’s ESCOLA

Membre del Programa PHILIPPUS del Real Centre Universitari Escorial-María Cristina



Titulació

• Haver participat de manera presencial 
en els mòduls de Formació. 

• Realitzar tots els treballs proposats 
cada mes: lectures, visualitzacions, 
afirmacions, etc. relacionats amb 
l’experimentació de les eines del 
curs i del propi procés personal i 
professional.

• Intercanvis de pràctiques de sessions 
amb altres companys del curs. 
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Requisits per a la 
certificació del curs

Finalitzada la Formació i cumplint tots els 
requisits comentats, s’obtindrà el Diploma 
acreditatiu de AD’s ESCOLA. 

El Real Centre Universitari Escorial-
María Cristina, previ examen, expedeix el 
Certificat d’Extensió Universitaria (CEU) 
de Re-Naixement. Aquest CEU, de caràcter 
propi, expedit en el marc de l’Espai 
Europeu d’Educació Superior (EEES o 
Acord de Bolonia) comporta 35 crèdits que, 
en ser certificats per un centre universitari 
poden ser convalidats* a diversos efectes: 
altres estudis universitaris, del mateix 
centre o d’un altre, ja sigui aquest nacional 
o estranger; concursos i promocions 
professionals, etc. 

(*) La convalidació és una potestat del 
centre al qual se sol·licita.

• Haver assistit com a professional 
en pràctiques a alguns dels tallers 
del Programa de Desenvolupament 
Personal “9 mesos”.

• Haver completat un cicle d’unes 10 
sessions amb un Professional de Re-
Naixement. 

• Haver completat el pagament. 

Inversió i pagament

El pagament es pot realitzar d’un sol 
cop, amb un 5% de descompte o fraccionat 
per mensualitats, distribuït de la següent 
manera:

• 200€ en el moment de la inscripció.
• 340€ corresponents a taxes universi-

tàries, drets d’examen i expedició de 
títol.

• Deu quotes mensuals de 200€.
• 200€ d’accés a l’Aula Virtual.
• El preu total, si un no s’acull a cap 

descompte és de 2.740€
Inclou material.
No assistir a un mòdul de Formació no 

eximeix el seu pagament. Oferim la recuperació 
sense cost adicional del mòdul a l’any següent.

El treball d’Aigua Calenta es realitzarà en 
un Balneari. El cost de la sala de banys (a 
repartir entre tots els participants) no està 
inclòs en el preu total de la Formació.

No està inclòs el cost de l’allotjament i la 
manutenció dels residencials de març i juliol. 

Formació en Re-Naixement. Girona
AD’s ESCOLA

Membre del Programa PHILIPPUS del Real Centre Universitari Escorial-María Cristina



Programació
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Mòdul 2. Aprofundiment en l’ús de la Respiració en Re-Naixement 18 i 19 de novembre

•	 Els	Nivells	de	la	ment.	Funcions	i	característiques.
•	 El	paradigma	quàntic	i	la	ment	creativa.
•	 Els	inhibidors	de	la	felicitat	humana.
•	 Canvi	de	creences.	Tècniques	i	ús	de	les	Afirmacions.	Les	Visualitzacions.	La	creació	

de	Mapes	Mentals.
•	 Emocions	i	sentiments.	Intel·ligència	emocional.	Consciència	emocional.
•	 Psicosomatismes	i	gestió	dels	traumes,	dols	i	bloquejos	emocionals.	El	perdó.
•	 Treball	de	l’autoestima.	Passos	i	elements	cap	a	l’autoestima	holística.

Formació en Re-Naixement. Girona
AD’s ESCOLA

Membre del Programa PHILIPPUS del Real Centre Universitari Escorial-María Cristina

Mòdul 1. Re-Naixement, la ment creativa i la gestió emocional 28 i 29 d’octubre

•	 Introducción	al	Re-Naixement.	
•	 Pilars	bàsics	del	Re-Naixement:	la	Respiració	Conscient,	el	Pensament	Creatiu,	el	

Guió	Natal,	la	Gestió	Emocional	i	la	Vitalitat	Conscient.
•	 Fisiologia	i	efectes	de	la	respiració	en	Re-Naixement.
•	 El	cicle	energètic	de	la	respiració.
•	 Pràctiques	i	lectures	dels	patrons	de	respiració	de	cada	persona.
•	 Les	sessions	de	respiració	“en	sec”	i	les	sessions	de	respiració	“en	aigua	calenta	i	

en	aigua	freda”.
•	 Les	desviacions	de	la	respiració.

Mòdul 3. El treball amb les memòries del naixement. 9 i 10 de desembre

•	 El	guió	natal.	Memòries	i	empremtes	de	naixement.
•	 Les	memòries	i	empremtes	de	naixement	i	la	seva	descodificació.
•	 Psicologia	Prenatal	i	Perinatal.	Fases	i	vivències	de	la	concepció	i	la	gestació.
•	 Memòries	emocionals,	somatismes	i	relacions	psicoafectives.
•	 El	vincle	emocional	pre	i	perinatal.
•	 Formes	d’explorar	la	concepció,	la	gestació	i	el	naixement.	
•	 La	concepció	de	bessons	i	l’empremta	inconcient.
•	 Els	diferents	naixements	i	les	seves	implicacions.	El	naixement	respectuós.		

Taller d’aigua calenta
•	 Característiques,	moment	adequat,	idoneïtat,	temperatures,	maneig	de	la	sessió...
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Mòdul 4. Dinàmiques sistèmiques i transgeneracionals. 13 i 14 de gener

•	 Les	memòries	sistèmiques	i	transgeneracionals.
•	 Els	ordres	ontogenètics	dels	sistemes	familiars.
•	 Reconeixement	 de	 les	 implicacions	 sistèmiques	

i	 transgeneracionals	 i	 identificació	 de	 les	 seves	
consequències.	

•	 Elaboració	i	lectura	del	genograma	familiar.
•	 Honorar	el	sistema	familiar	i	ocupar	el	propi	lloc.

Mòdul 5. El treball amb el “nen interior”, les relacions familiars i l’adolescència. 10 i 11 de febrer

•	 El	nen	interior.	
•	 Sanació	de	les	memòries	conscients	i	inconscients	d’infantesa.
•	 Comprendre	i	sanar	les	relacions	amb	els	pares	i	amb	l’autoritat.
•	 La	Síndrome	de	Desaprovació	Parental.
•	 Els	Jocs	transaccionals:	el	Pare,	l’Adult	i	el	Nen.
•	 Honorar	als	pares	i	ocupar	el	propi	lloc.	
•	 Reconéixer	ressentiments	i	curar	ferides.	La	reconciliació.
•	 L’adolescència	com	etapa	de	vida.

Mòdul 6. Els elements com a neteja energètica i vitalitat conscient. 9, 10 i 11 de març

Mòdul 7. La sexualitat 7 i 8 d’abril

•	 La	sexualitat	humana	sana	i	respectuosa.
•	 Desmuntar	els	mites	i	tabús,	dissoldre	la	culpa	i	els	patrons	inconscients.	
•	 Com	treballar	la	sexualitat	amb	els	clients.
•	 Fantasies	i	mites.	Gelos	i	incest	emocional	reprimit.
•	 Influència	del	naixement	en	la	vida	sexual.
•	 El	cos,	l’autoestima	i	la	sexualitat.	Innocència	sexual.

•	 El	poder	i	la	força	dels	elements:	Aire,	Terra,	Aigua	i	Foc.
•	 La	 utilització	 conscient	 dels	 Elements	 en	 els	 processos	 de	 neteja	 energètica	 i	

vitalitat	conscient.
•	 La	relació	amb	la	natura.	L’alimentació	conscient	i	la	cura	del	cos	físic.
•	 La	neteja	física,	emocional	i	energètica,	i	la	respiració	en	aigua	calenta	i	freda.
•	 La	meditació,	presència	i	respiració	conscient	al	foc.	Usos	i	aportacions.
•	 Concepte	de	Vitalitat	Conscient,	longevitat.
•	 La	vida	i	la	mort.	Els	cicles	i	la	seva	completació.	Importància	de	les	completacions	

en	les	relacions	i	els	processos	vitals.	
•	 La	immortalitat	en	algunes	tradicions	espirituals.	Espiritualitat	i	trascendència.
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Mòdul 8. El Re-Naixement en grup. Altres eines per a les sessions 12 i 13 de maig

•	 El	facilitador	de	cursos	de	Re-Naixement.	
•	 Les	sessions	en	grup.	Els	rols	dels	assistents-ajudants.	
•	 La	respiració	en	grup.	Característiques	diferencials	de	les	sessions	individuals.
•	 Format	de	grup	 i	 característiques:	 setmanal,	 taller	d’un	dia,	 cap	de	setmana,	9	

mesos,	residencials,	de	vacances.
•	 Plantejaments	bàsics.	Els	diferents	rols	i	acords:	organitzador,	facilitador	i	assis-

tents.	Motivacions.	Pressupostos.	Pla.	Acords.

Mòdul 9. El treball amb les relacions de parella. 9 i 10 de juny

Mòdul 10. Residencial de completació. Lideratge i sessions en aigua freda. 6, 7 i 8 de juliol

•	 Autoestima,	humilitat	i	presa	de	poder.
•	 Propòsit,	responsabilitat	i	presència	del	professional.
•	 Compromís	amb	l’excel·lència	personal	i	professional.	Humilitat.
•	 L’estil	personal.	L’essencial	de	cadascú.	Dons	i	talents.
•	 Comunicar	i	transmetre.
•	 La	relació	d’ajuda	i	l’assertivitat.
•	 Aprendre	a	donar	i	a	rebre	feedbacks.

Les sessions de respiració en aigua freda
•	 Objectius,	idoneïtat,	temperatures,	etc.	

•	 Influències	familiars	i	patrons	repetitius.
•	 Autoestima	i	relacions	de	parella.	Completació	d’antigues	relacions.
•	 Comportaments	destructius,	boicotejadors	i	maneig	de	les	crisis.
•	 La	mentida	personal	de	parella.
•	 El	compromís	i	la	fidelitat.
•	 Eines	de	gestió	emocional:	empatia,	asser-

tivitat,	comunicació	constructiva...
•	 Nivell	 i	 consciència	 de	 felicitat,	 pau,	 èxit	 i	

vitalitat	conscient.
•	 Etapes	i	processos	en	la	relació.	
•	 Consulta	 de	 parella:	 sessions	 individuals	 i	

sessions	conjuntes.
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 El Real Centro Universitario “Escorial-María Cristina” (RCU) va ser fundat per la reina 
Maria Cristina d’Habsburg i Lorena el 1892, és a dir, té ja prop de 125 anys d’història i una 
trajectòria i prestigi acreditats en el món sencer. El RCU és un Centre Universitari Oficial 
adscrit a la Universitat Complutense de Madrid 
que té explícitament reconeguda per les autoritats 
la seva capacitat i dret per desenvolupar forma-
cions pròpies, entre elles, el Programa Philippus, i 
atorgar titulacions.

Les autoritats reconeixeran en un futur forma-
cions i títols oficials en l’àmbit de les Teràpies Na-
turals i això marcarà el camí per exercir aquestes 
professions.

La llei vigent estableix que perquè una titulació pugui ser declarada equivalent o convali-
dada ha d’haver estat impartida per un centre Universitari Oficial. El RCU és un Centre Uni-
versitari Oficial i, per tant, les titulacions pròpies compleixen aquest requisit, a diferència 
dels certificats atorgats per altres centres.

La formació que ofereix Philippus està orientada a formar professionals de gran destresa, 
que dominen coneixements i saben aplicar-los en les seves consultes. Quan una persona es 
dirigeix   a un dels nostres titulats sol · licitant els seus serveis, sap que aquest professional 
que té la nostra titulació és un professional de confiança.

Philippus té un sentit humanista i solidari de la vida i de la relació entre les persones.

Recentment, diferents autoritats espanyoles, entre elles la Conselleria de Treball de la Co-
munitat de Madrid, han declarat que les Teràpies Naturals ofereixen importants possibili-
tats d’ocupació a les persones veritablement capacitades per al seu exercici. El Ministeri de 
Sanitat està treballant en la regulació de l’exercici professional de les Teràpies Naturals i 
Philippus és interlocutor en aquest procés.

Philippus dóna valor a la teva Formació, al teu futur.

Real Centro Universitario Escorial-María Cristina



Equip de Formadors

Direcció:

Psicologa, mestra, màster en Logopedia i en 
dificultats d’aprenentatge.  Formada en Re-
Naixement per Maria LLuïsa Becerra, Bob Man-
del i altres. CEU en Re-Naixement. Formada en 
Constel·lacions Familiars. Consulta individual des 
del 1994. Imparteix cursos d’autoestima i educa-
ció emocional per adolescents, parelles, pares i 
mestres. Creadora de cursos per a parelles amb 
la seva parella.

Doia Riera i Compte
Directora de AD’s ESCOLA. CEU en Re-Naixe-

ment per l’RCU. Formada en Re-Naixement per 
Leonard Orr, Bob Mandel i Sondra Ray, entre al-
tres. Experta Universitària en Constel·lacions 
Familiars per l’RCU. Mestra. Màster en Neurop-
sicopedagogia.  Profesional i terapeuta en C.F.S. i 
Re-Naixement. Formadora del Dep. d’Educació i 
de Justicia, diversos ICE, CRP, universitats i altres 
institucions. Autora de “Educar para ser feliz”.

Carmen Boix i Casas
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Docents:

Leonard Orr
Vicente Dominguez

Docents col·laboradors on-line:

Beatriz Fernández

Dorotea Martínez FucciElio Romero

Anna Sanés Irene Jové Baumann

Manuel Rodríguez Alejandre
Format en Re-Naixement amb L.R.T. amb Son-

dra Ray, Bob Mandel, Leonard Orr. Format en Vi-
vation (Integració Emocional) i Constel·lacions. 
Ofereix cursos i consulta de desenvolupament la-
boral i professional. Facilitador de la Escuela del 
Perdón de la Asociación Consciencia.

Llicenciada en Psicologia. Professional de Re-
birthing, Master en PNL, Terapeuta d’EMDR, 
Formada en C.F.S. Consulta privada des de 1992. 
Col·labora en escoles de Rebirthing i Teràpia In-
tegrativa, i organitza seminaris de Rebirthing i 
Respiració Conscient.

Formada en Re-Naixement amb Leonard Orr, 
amb qui col·labora com a co-trainer. Diplomada 
en Treball Social per la UB. Màster en Re-Naixe-
ment per RBI, té consulta a Barcelona i Girona. 
Presidenta de l’associació Rebirthing Internacio-
nal España.

Llevadora des de fa 40 anys; majoritàriament en 
atenció primària. Llarga experiència atenent parts 
a casa. Traductora i amiga de Michel Odent.For-
madora de Doules. Docent de Medicina Naturista 
(salut de la dona i dol perinatal). Acompanyant en 
grups de preparació al part i de postpart. 

Naturòpata, professional de Re-Naixement i 
Constel·lacions Familiars i Sistèmiques. Dóna 
sessions individuals i coordina grups per 
adults. Codirigeix amb Doia Riera el Programa 
per a parelles “Viure, Gaudir i Créixer en 
parella”.

Terapeuta, professional de Re-Naixement i faci-
litadora de tallers de Re-Naixement. Formada en 
Constel·lacions Familiars i Sistèmiques, Tantra, 
Medicina Tradicional Chinesa, Reiki, Canalització 
i Flors de Bach, entre d’altres. Ofereix consulta a 
Barcelona i Sant Pere de Ribes.
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