
DOLÇA
METAMORFOSI

A B R I L  2 0 2 3  -  D E S E M B R E  2 0 2 4  

A V A N Ç A M E N T  D E L  P R O G R A M A

Direcció: Kathrin Hoffmann

Programa profund acompanyat 
per a reinventar-te , re-escriure't i

revitalitzar-te

1a.  Edició 



Tot és passatger, però a vegades
allò passatger necessita el seu
temps

Poden haver-hi estats i memòries antigues en tu que, quan afloren
naturalment o bé les investigues, poden requerir d’un acompanyament,
perquè et sentis sostingut en aquest procés. Sosteniment tant per part
dels col·laboradors com del mateix grup de participants. Aquí i ara ja no és
eficient ni agradable el fet d'avançar en solitud. De fet és molt més fàcil,
joiós i agradable sentir-te sostingut/da durant el procés de retrobament
amb el teu passat més dolorós. 

Tot és passatger, però de vegades allò passatger necessita el seu
temps. I durant el programa “Dolça metamorfosi” donem aquest temps als
teus processos .... fins que puguis utilitzar de nou els teus propis recursos
(que ja hi son) i entrar en un estat de resiliència. 
I després, què? … Tot i que  siguis plenament capaç de sostenir-te i navegar
per a totes les parcel·les de la teva vida, tindràs al teu abast persones
valuoses una vegada finalitzi aquesta immersió profunda. I la immersió
profunda contínua. És la vida mateixa... i el fet que continuï amb
profunditat, és l’esclat de vida, és la delícia de la vida… i esdevé el regal
més gran. 
Però durant el procés hauràs re-escrit alguns dels teus patrons, hauràs
revisat el material i la programació interna a nivell físic, emocional i
mental. Tindràs més claredat sobre el «perquè» de les impremtes inicials i
podràs trobar pau permetent-te sentir-ho tot (i no congelar-te, fugir o
atacar davant d’alguns fets). Podràs crear allò que la vida et demani i
donar el teu servei plenament... 

I ben segur que el món et necessita així ! 

Kathrin Hoffmann

 Al programa«Dolça Metamorfosi» incorporo totes
les tècniques i pràctiques que m'han servit al llarg
dels últims 30 anys d’investigació en el meu camí
de transformació i alliberament. 

He convidat a diversos col·laboradors/es que també
porten dècades investigant en el seu camp, i em fa
molt feliç comptar amb tots ells i elles durant
aquests 20 mesos que viatjarem junts. 



Calendari del Programa
El programa «Dolça Metamorfosi» consisteix en un procés
d'aprofundiment que es realitza a través de: 

7 retirs presencials de 5 dies al llarg dels anys 2023 i 2024, 12 sessions
on-line mensuals en grup a través de Zoom de continuació del treball
presencial.

28 d'abril – 03 de maig 2023. RETIR
05 de juny: sessió on-line en grup a través de Zoom (90 min) 
03 de juliol: sessió on-line en grup a través de Zoom (90 min) 
01 al 06 d'agost 2023. RETIR
04 de setembre: sessió on-line en grup a través de Zoom (90 min) 
02 d’octubre: sessió on-line en grup a través de Zoom (90 min)
31 d'octubre – 5 de novembre 2023. RETIR
04 desembre: sessió on-line en grup a través de Zoom (90 min)
08 de gener 2024 sessió on-line en grup a través de Zoom (90 min)
30 de gener – 04 de febrer 2024. RETIR
04 març: sessió on-line en grup a través de Zoom (90 min)
08 d’abril: sessió on-line en grup a través de Zoom (90 min)
30 d'abril – 05 de maig 2024. RETIR
03 de juny: sessió on-line en grup a través de Zoom (90 min)
01 de juliol: sessió on-line en grup a través de Zoom (90 min)
06 – 11 d'agost 2024. RETIR
02 de setembre: sessió on-line en grup a través de Zoom (90 min) 
29 d'octubre – 03 de novembre 2024. RETIR
02 de desembre: sessió on-line en grup a través de Zoom (90 min)

Horari dels retirs: 
de 10h -14h i 16:30 -20h, de vegades hi ha sessió de nit.

L'últim dia de cada retir, acabem a les 14h i després hi ha un àpat conjunt.

El primer dia s'iniciarà el curs a les 20:30h amb el sopar i una sessió de
benvinguda.

Horari de les sessions on-line:
Primer dilluns dels mesos programats, de 20h- 21:30h



 «Los siete chacras» (7 sessions de 90 min- Idioma: espanyol) 
«Co-creación, nuestro futuro» ( 1 curs de 3 hores-Idioma: espanyol) 
«Abundancia» (3 sessions de 90 min Idioma: espanyol) 

1 sessió individual amb Kathrin Hoffmann de transformació a través de la
pintura terapèutica i 1 sessió individual de canalització. 
1 sessió individual amb Jordi Homs, de treball profund de connexió de la
veu en el cos. 
Constel·lació del Guió Natal i Constel·lació Familiar, on cadascun dels
participants podrà constel·lar. 
Sessions grupals de Bioenèrgetica Tribal
Sessions grupals de Bodyrolling
1 sessió grupal d'Escriptura Creativa 

Per a l'aprofundiment posterior del treball realitzat en diferents retirs
presencials o bé amb caràcter previ al retir, es posa a disposició dels participants
les formacions on-line, elaborades per Kathrin Hoffmann:

i es faciliten tasques i pràctiques a realitzar en els períodes entre els retirs
presencials. 

En els retirs, a més de la programació, es realitzen per part dels participants les
pràctiques individualitzades d'aprofundiment: 



Estructura del
Programa

El Programa DOLÇA METAMORFOSI, és
un programa concebut com un procés
orgànic, natural.

S'estructura al llarg de 20 mesos, en els
quals gradualment s'aprofundeix a través
de diferents tècniques i dinàmiques. 

Vivim en un cicle vital, que aparentment
comença amb la concepció i acaba amb
la mort. 

Per aprofundir-hi, investiguem les
diferents “etapes” d’aquest cicle, i també
ens endinsem en el món d’abans de la
concepció i el món després de la mort. 

Aquest procés, aquesta metamorfosi
dolça és sostinguda per un mateix, pels
col·laboradors i pel grup, en tant que
creem un "nou sistema” que ens permet
re-inventar-nos, re-escriure'ns i
revitalitzar-nos.



La investigació sobre el propi guió natal a través de la Constel·lació del Guió Natal,
ens permet observar la nostra vida adulta i el nostre funcionament, amb la lupa
de les vivències pre-natals i peri-natals, com a etapa fonamental d’aprenentatge
sensorial, conductual i emocional. 
Aquest coneixement el podem aprofitar per reparar o vincular tot allò que es
presenti. Aquesta primera investigació, ens permet fer un segon pas, re-descobrint
en nosaltres mateixos l’existència de la no-dualitat en relació als altres, en relació
a allò que anomenem “exterior”. On hi entrem per uns breus instants, però
suficients per a fixar la vivència en el cos i la ment, esdevenint una 1a expansió de
la consciència.

Amb aquesta “nova consciència” re-vivim el propi naixement, experimentem els
primers anys de vida, les sensacions corporals, les principals emocions. 

Observem el nostre infant...i observem el nostre infant en el nostre sistema
familiar, a través de les constel·lacions familiars, on podem “ordenar” i reparar tot
allò que es presenti. I de nou, en una 2a expansió de consciència, percebem per
uns instants la no-dualitat, a través del nostre sistema familiar antic, i podrem
aprofitar per honrar els nostres avantpassats, els ancestres, les nostres tribus.
Aquesta nova expansió la fixem en el cos i la ment. 

Ens endinsem a la nostra joventut i en la vida adulta, on prenem consciència del
nostre ego, la seva funcionalitat, el suport que ens dona en la nostra supervivència
i també posem llum a les trampes del nostre ego. Observem el nostre ego en
silenci. Ens mirem i ens imaginem a nosaltres mateixos en la vellesa, observem tot
allò que hi projectem. 

Preguntem als nostres ancestres i aprenem a dissenyar els nostres futurs.
Aprenem a morir, com ho fem cada dia, i re-naixem, com també ho fem cada dia. 

Aquest trajecte vital per aquest Univers, el fem sostinguts per un cos, on tot hi 
queda registrat, emmagatzemat. Atenem el nostre cos, “capa per capa”
mobilitzem aquelles memòries que ja no ens són útils o bé no són nostres.
Observem el so del nostre cos, i el so que emetem des del nostre cos, la paraula i
el cant. 

També l’absència de so: el silenci, els diferents silencis. Atenem, en la mesura
justa, la nostra ment, per a exercitar-la en nous hàbits, en nous procediments, en
nous recorreguts neuronals, en nous enfocs de la realitat i ens entrenem per
enfocaments més amplis. També estem sostinguts per “el Camp” com l’anomenen
des de la física quàntica, aquesta matriu on no hi ha temps ni localitat, on s’hi
configura l’ànima comuna o Camp morfo-genètic. I el sosteniment més gran i
tangible, serà el sistema que co-creem com a grup, 

La dinàmica del grup, les vivències i processos dels altres, el compartir i el
conviure esdevé un mirall, que utilitzem com a una eina poderosa
d’aprofundiment. 

El grup serà el nostre suport, i cadascú de nosaltres esdevindrà suport del grup.



Els continguts a través de dinàmiques diverses s’adrecen al cos, a les emocions, a la
ment i a l’esperit. S’adrecen al present, però també al present que conté passat i futur.

Utilitzem diverses danses, en especial la Dansa Trance i les danses circulars. La
respiració conscient i diferents tècniques de respiració ens donaran suport per
aprofundir i traspassar diverses situacions i emocions que es presentin.

Les tècniques del mindfulness i de meditació, les combinem amb les meditacions
dinàmiques i les tècniques de visualització i de silenci. 

Atenem a la ment, aprenem conceptes, idees i estratègies mentals. Accedim a
diferents enfocaments de la realitat per ajudar a la nostra ment a tenir una visió més
àmplia. Observem les pròpies ombres, i aprenem a integrar-les.

Apliquem tècniques per a desfer-nos de pensaments, idees, emocions que ja han
caducat, i desfer-nos de coses, objectes físics que ja no ens fan servei. Aconseguim un
ordre intern que pot ajudar-nos a l’ordre extern.
 
Aprenem i experimentem què és la Co-Creació. Vivim situacions d’objectivització (ser
objectes dels altres i convertir als altres en objectes) i aprenem a abandonar-les. 

Escoltem ”el Camp”, vibrem en la freqüència del Camp i aprenem a escoltar i detectar
la solució bona (que normalment ja està disponible en el Camp).

Investiguem el nostre propi guió natal, i utilitzem potents tècniques de reparació dels
nostres vincles afectius inicials.

Assistim a la nostra reconnexió amb la Unitat. Llegim la natura. La natura ens llegeix.

Sentim el nostre cos cantar. Escoltem el nostre cor cantar. Cantem i ens deixem
cantar. Investiguem sobre els silencis. Els interns i els del món exterior. 

Investiguem el funcionament que tenim com a adults/es, amb el focus en el sistema
familiar, comprenem més i més i agraïm.

Apliquem les tècniques de la Bioenergètica i de la Bioenergètica Tribal.

Podem començar a re-programar el nostre cos, deixar anar el material antic de les
nostres cèl·lules… de l’estructura muscular, de l’estructura òssia , dels teixits tous i dels
òrgans interns. 

Continguts i dinàmiques del
programa



Docents i col·laboradors/es

Direcció del programa
Kathrin Hoffmann

Nascuda a Alemanya, es va familiaritzar ja en la seva joventut amb temes
espirituals a través de la seva mare. Canalitza l'energia Vywamus des
dels 19 anys d'edat. Ha estat cuidadora de persones amb discapacitat i
autisme.

És mare de tres fills, va estudiar filologia alemanya i llengües i
literatura europees; va treballar als Instituts Goethe de Frankfurt i Barcelona i
a la Universitat de Girona, on es relacionava amb professionals i estudiants de
màster o doctorat de més de 60 països.

No només li entusiasma el poder de la paraula (Literatura, Llengües,
Canalització), sinó també el treball corporal.

Va aprendre des de la seva primerenca infància diferents estils de dansa i
moviment corporal. Ha estat professora de dansa per a infants i adults. Està
formada i facilita la formació de Dansa Trance.

Va fer una formació de coaching de 2 anys i "The One Experience" amb Veit
Lindau. Formació i investigació sobre la tri-unitat del cervell humà i el seu
funcionament amb Ranva I. Görner.

Des del 2014, Kathrin ofereix sessions de canalització, així com retirs, cursos
on-line i programes intensius holístics de transformació profunda.



Dorotea Martínez Fucci 
Llicenciada en Psicologia, especialitat clínica l’any 1982. Es va dedicar
durant 13 anys al camp de les toxicomanies, treballant en comunitats
terapèutiques de rehabilitació. 
Formada a Rebirthing-Breathwork (1991), a PLN (1998), EMDR (2008) i en
Constel·lacions Familiars (2009). 
Treballa com a terapeuta en consulta individual i imparteix tallers de
Rebirthing-Breathwork. És col·laboradora de diferents escoles de
formació.

Jordi Homs
Tenor i professor de cant especialitzat en les relacions de la veu i el cos.
Format a Barcelona i París (1990/1998) amb Montserrat Aparici, Xavier
Torras, Francisco Lázaro, Juan Onzina, Poul von Schilhansky i Dalton
Baldwin. Des de fa 25 anys estudia i treballa les relacions del cos i la veu
en la seva vessant física; aplicant els conceptes globals que emmarquen
l'acció unificada i el cant. El seu treball inclou la precisió i plasticitat de
l'anatomia i la fisiologia; els conceptes del funcionament global i
interrelacionat del cos. Coneixedor de la tècnica clàssica del cant, forja
ponts entre la tècnica i la coherència dels principis físics del nostre cos.
Les característiques del seu treball li han permès obrir molts camps
d'investigació i aplicació del seu mètode en els terrenys de la veu i la
comunicació, entre d’altres.

Robert Alnet Lemoine 
Format en educació, va ocupar diversos càrrecs com a mestre,
educador, docent, director i formador d'adults en l'ensenyament i
educació especialitzada fins al 2007. 
Format a Rebirthing-Breathwork i a Constel·lacions Familiars i
Sistèmiques. En els darrers 10 anys, la seva recerca personal i
professional s'ha centrat de forma més específica en l'exploració i la
integració de les memòries prenatals i perinatals.

Montserrat Clapers Gallés
Formada com a mestra i pedagoga, va desenvolupar la seva carrera en
diversos llocs com a docent i com a membre d’equips directius, a infantil,
primària, i secundària. Va ser membre fundador d’un projecte innovador a
secundària (Institut de Sils). Formada en Pedagogia sistèmica, va impartir 
 formació a mestres i professors a diferents centres. 
És experta universitària en Constel·lacions Familiars i Sistèmiques, formada
a AD’s i META per Carmen Boix i Rosa Farrés. Facilitadora de Constel·lacions
Existencials i Sanació d’Existències, formada per Sergio Ramos Moreno. 

Des del 2012 facilita Constel·lacions familiars i sistèmiques, grupals i
individuals. També és axioterapeuta formada per Janine Rodiles.



Laia Matas 
(Barcelona,1981). Explica que de petitona “era la nena que no tenia por
i acompanyava a les amiguetes a la foscor. Un dia va adonar-se que
tenia por a ser ella, aquí va haver- hi un gran reconeixement i van
néixer tot de preguntes... Qui sóc? Què és la vida? Per què estem
aquí?” Aquestes preguntes l’han anat guiant en el seu camí interior;
començant a l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya amb una
formació on va conèixer a través de les imatges: l’ull, la
mirada...despertant-li la fotografia com a eina de vida. Va treballar
durant 13 anys a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya atenent al
ciutadà. Seguint amb el seu desig de descobrir, es va obrir el camí de
l’escolta corporal, rebent a l’Institut Gestalt una formació en Teràpies
Corporals de 2 anys. I seguint la crida a Mayéutika formant-se en
Bioenergètica Transpersonal no dual durant 3 anys, on va accedir a la
bioenergètica, tantra, medicina xinesa, alquímia taoista i càbala.
Aquesta formació va canviar-li la perspectiva de vida i va entrar en: “un
misteri en el que segueix descobrint dia a dia, ja que les seves cèl·lules
se li han impregnat d’aquesta màgia, i el seu desig ara és compartir-
la.” 

A l’actualitat està co-creant en el projecte BioDescobrintNos on
acompanya a persones a descobrir-se a través de sessions de
bioenergètica grupals i del massatge bioenergètic profund

Sonya Chagal-Smadar
Es va iniciar amb la disciplina del ioga, igual que Yamuna, creadora de
Yamuna Body Rolling. Està certificada en ioga integral el 2001 amb
Swami Brahmavidyananda, antic deixeble de Paramahansa
Satyananda. El 2002 va ser certificada com a instructora de Qi Gong Da
Dao Chan Gong amb Grand Master Fu, portador del llinatge Emei. 
Afirma: "Després d'un part natural, experimentava la necessitat
d’alleujar dolors generats per una falta d'alineament estructural " i va
acudir a Yamuna Body Rolling. Sobre la pilota, i seguint la tècnica "es va
alliberar del dolor ciàtic". 

És una entusiasta de la tècnica, va anar a estudiar amb Yamuna i el
2007 s'hi va certificar. 

La seva intenció, a través del treball de Yamuna® és: "alliberar i educar
la consciència corporal de les persones que treballen amb mi, oferint
un pont més a la seva naturalesa corpòria. Així s'obren noves
possibilitats dins del benestar i més eines perquè, en el seu dia a dia,
puguin assolir aquest estat de millor alineament, disponibilitat i
agilitat potencial"



Susanna Rovira
Estudia psiconeuroinmunologia a la Regenera University. I formant-se en
Tantra, neo-tantra i sexualitat conscient. 
Li apassiona la creativitat i especialment en la cuina, també el
descobriment de si mateixa. 
Col·labora en projectes de creixement personal.

Àlfred Domènech i Pérez
Format com a delineant ha desenvolupat la seva activitat laboral en
diversos despatxos d'arquitectura fent de projectista i de mestre d’obres. Ha
sigut pioner a les nostres terres en l’aplicació de la biodinàmica, des de la
proposta de Rudolf Steiner. 

Des del 2016 és facilitador de Constel·lacions Existencials i de Sanació
d’Existències i T.C.U. (mètode terapèutic quàntic universal), a partir del
mestratge de Sergio Ramos Moreno

Jordi Rustullet i Tallada
(Banyoles, 1971).Treballador social, especialitzat en la gestió i direcció de
serveis socials en l’àmbit de l’administració pública. Participa en el
disseny i impuls de polítiques públiques d’estructuració del sistema de
serveis socials a Catalunya.

Màster en Desenvolupament Personal i Lideratge (Borja Vilaseca Institute
2018). Presentador de Dansa Trance (2021). Investiga la co-creació, el
silenci i la física quàntica. 
Ha participat com a ajudant-col·laborador en diferents retirs de Klarheit.

Carla Trepat 
Estudiant de  filosofia i psicologia. Curiosa aprenent de la vida. La fascinació
per la naturalesa humana l'ha portat des de ben jove a explorar diferents
camins de recerca, auto-coneixement i desenvolupament personal.
A l'adolescència va descobrir en l'escriptura un refugi, un espai íntim i segur
per trobar-se honestament amb si mateixa. En els darrers anys ha explorat
aquest recurs amb la mestra Beata Kucienska, en tallers "Escriure des del
Cor".

Avui desitja compartir l'escriptura com un vehicle per explorar els paisatges
interns i trobar els tresors que guardem dins.



Ca L’Ànima, 
Disseminat de Sords, 72, 
17844 Cornellà del Terri

El Pla de l'Estany
Girona

Allotjament i àpats

CA L'ÀNIMA





Ens cuina i ens nutreix: 
 @creatividadysabores
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Ca L'Ànima  és una casa tradicional de pagès, del segle XVIII, a mig quilòmetre
del poblet de Cornellà del Terri. A 5 quilòmetres de Banyoles, a 12 km. de Girona i
a 100 km. de Barcelona.

Durant els últims anys ha acollit turisme rural, però també està en plena
metamorfosi i la direcció de la casa ha començat a acollir sessions i retirs de
creixement personal.

Ca l'ÀNIMA, de fàcil accés:

C-66 direcció Banyoles/Olot,
sortida “Cornellà del Terri”.

A 1 minut trobareu el veïnat 
de CA L’ÀNIMA.  

Aparcament fàcil.



MODALITAT A: 20 pagaments mensuals de 164€ (total 3.280€)

MODALITAT B: 2 pagaments de 1.570€ (total 3.140€). Els pagaments són
abans del 10 abril 2023 i abans del 10 de març 2024.  

MODALITAT C: 1 pagament de 3.060€ abans del 10 abril 2023.

Preu del Programa Dolça Metamorfosi: 

Per al pagament, s'ofereixen tres modalitats: 

El preu inclou tot el programa d'activitats, els 7 retirs, les sessions amb els altres 
professionals, les sessions on-line, els cursos on-line, les sessions individuals i la
sessió de canalització. El material i la documentació de treball.  

Si causes de força major impedeixen continuar en el Programa, s'acordarà amb
la direcció el retorn parcial de l’import o bé la plaça en les properes edicions. 

En el preu del Programa, no s' inclou l'allotjament ni la manutenció dels dies de
retir residencial.

Preu de l'allotjament i manutenció: 

L'allotjament amb pensió completa vegetariana és de 280€/retir (56€/dia) en
habitació compartida de com a màxim 3 persones. (consultar altres opcions) 

El pagament de l' allotjament i manutenció es realitzarà durant el primer dia de
cada retir en efectiu. 

Preus i inscripcions



Retir "Viatge a la essència"  
Formació Presentador*a de Dansa Trance 
Retir Intensiu de transformació 
Retir Relacions Felices 

BONUS 1a EDICIÓ :
50% descompte en els altres retirs de Klarheit
durant els anys 2023, 2024 i els  primers 4 mesos
del 2025: 

ATENCIÓ: Si no has participat abans en cap activitat de KLARHEIT i
els continguts d'aquest Programa t'atrauen, pots adreçar-te a  la
direcció del programa abans d'inscriure't, per ampliar informació i
valorar conjuntament la teva participació.

Si vols contactar amb Kathrin Hoffmann, per resoldre dubtes
del Programa, pots contactar-hi a través del telèfon: 

660 365 270

Contacte i inscripcions: klarheit@klarheitweb.com 
o bé a través de la web: klarheitweb.com

Secretaria: Susanna Rovira 
 

IMPORTANT 

En el retir del 28 d'abril–03 de
maig 2023 es realitzarà la
constel·lació del teu guió natal
amb Robert Alnet i Dorotea
Martinez 



klarheitweb.com


