
GRUP HOLOGRAMA HUMÀ 
grup assessor per al creixement de l’Ésser Humà 

 

QUI SOM 

Som  un grup de dones amb un criteri laic i equànime sobre l’evolució humana i 
espiritual. Hem acordat seleccionar el què recomanem amb un criteri de 
consens total i unànime, o sigui que si una sola de nosaltres no està d’acord 
amb algun tema, no es publica. 

La filosofia bàsica és que tot el què s’aconselli ha de ser constructiu, amorós, 
impulsor i, sobretot,  ajudi realment a reflexionar, a evolucionar psíquicament i 
espiritual. Sabem que hi ha molta informació de denúncia; molta que critica el 
què “no està bé”. Però això no és suficient per recomanar-ho si no aporta llum o 
alternatives creatives, amoroses i saludables. 

Realitzem la selecció de continguts mitjançant dos grups o cercles de persones 
assessores. El nucli intern de l’Holograma Humà està constituït per un cercle 
de 4 dones sensates, implicades i compromeses amb l’evolució de l’Ésser 
Humà. De fet ens sentim com a desertores de matrix...i ens fem solidàries en el 
moment de trobar i aportar sortides creatives. 

El cercle extern està format per un grup major de persones. És un grup no 
tancat, amb criteris anàlegs al nostre. Alguns són especialistes en certs temes, 
altres hi són perquè tenen una sensibilitat especial, altres ens obren noves 
portes...Nosaltres confiem en el seu seny, el seu criteri , la seva sensibilitat i la 
seva capacitat de selecció subtil respecte al despertar de la consciència. 
Aquest cercle exterior aporta al nucli intern informació “ja filtrada” i contrastada, 
que ens facilita el treball de selecció i enriqueix molt als usuaris de la web. És 
un projecte molt bonic compartit, democràtic i de servei. 

Existeix un tercer cercle de persones, on hi podeu formar part, proposant-nos 
vídeos, articles, pel·lícules, ...També podeu proposar el què trobeu a faltar, o el 
que creieu que encaixaria en el nostre projecte i que ajudaria al despertar. 
Només cal que ens escriviu a hologramahumano@gmail.com (recordeu si us 
plau en enviar-ho aquí i no al nostre particular). Gràcies a tots! 

 

Mira els noms del cercle intern, i del cercle extern a la pàgina. 


