
MEDITACIÓ SETMANAL
Obert a tothom
Divendres: 19:30 a 21:15   Oferim
instruccions de meditació.

 DECHEN CHÖLING 
Centro de Meditación Budista
Shambhala (Europa)
  

Properament:
Meditació a la Vida Quotidiana
(MIEL)
 
El curs de Meditació a la Vida

Quotidiana ha estat dissenyat per a

facilitar les eines i les ensenyances

necessàries per treballar amb la

meditació a la vida diària. Amb

instruccions senzilles i recolzament, la

pràctica de prestar atenció pot arribar a

formar part de les nostres vides, aportant

una major estabilitat, fortalesa i claredat.

Està obert a tothom.

Si estás interessat/da en aquest curs obert

visita la nostra web, aviat el publicarem!

http://barcelona.shambhala.cat/calendar/
  
 

 

15 setembre 2015

Butlletí de setembre a desembre 

Estimada Sangha,

L'equip de Pràctica i Educació del grup és el representant del Pilar de
Pràctica i Educació i de l'Oficina de Pràctica i Educació de Shambhala, la
responsabilitat dels quals és incorporar, guiar i facilitar l'ensenyament de
la visió i de les pràctiques de Shambhala.

Així doncs, la visió que ens inspira és la de crear una societat il·luminada
o una societat fonamentalment bona. La nostra feina consisteix en oferir,
obrir i espargir les ensenyances de Shambhala. La nostra missió és
vetllar per a que cada persona tingui l'oportunitat de nodrir la seva
pràctica, sigui quina sigui, des de la gent que arriba amb un primer interés
i curiositat per la meditació fins a les persones que hem decidit seguir el
camí de Shambhala a través de les seves ensenyances. En aquest sentit
planifiquem els diferents programes d'acord amb els principis i polítiques
que tenim a Shambhala.

El nostre propòsit és inspirar l'aprenentatge en totes les àrees i inspirar la
societat il·luminada, reconeixent la nostra bondat fonamental, la bondat
fonamental de les altres persones i la bondat fonamental de la societat.

L'equip de Pràctica i Educació 
Ita, Jose i Mónica 
Shambhala Barcelona

Collita de la Pau 
25 setembre 2015 | 19:30-21:15 
 
La Collita de la Pau (Nyida
Day) es celebra durant
l’equinocci de tardor i és
una oportunitat per a
reunir-nos com a
comunitat i practicar,
escoltar les ensenyances
del Sakyong Mipham
Rinpoche i celebrar la
riquesa de la nostra
cultura i tradició.

http://barcelona.shambhala.cat
http://barcelona.shambhala.cat/oferim/meditacio/
http://barcelona.shambhala.cat/oferim/meditacio/
http://www.dechencholing.org/es
http://barcelona.shambhala.cat/calendar/
https://www.facebook.com/ShambhalaBarcelona?fref=ts
http://barcelona.shambhala.cat/calendar-details/?id=228599


 
Feu clic per obtenir més informació 

Aprendre a meditar 
3 octubre 2015 | 10:00-11:00 
 
Aquesta activitat
s’emmarca dins la
Jornada de Portes
Obertes del Centre Cos,
podeu mirar totes les
activitats del dia en el
cartell. 
Hi hauran instructors de
meditació per a  qui no
hagi meditat abans.
L’activitat és gratuïta.
 
 

 Feu clic per obtenir més informació

  

 El naixement del guerrer Nivell
II  
16-18 octubre 2015 
 
Després d’haver assaborit una
mostra de la bondat fonamental al
Nivell I, tenim ganes de saber-ne més.
La pràctica de la meditació ens
permet observar com creem un capoll
d’hàbits per emmascarar la por.
Comencem a constatar que no hi ha
cap obstacle fonamental que ens privi
d’experimentar la bondat fonamental.
 
  

  Feu clic per obtenir més
informació

Sadana de Shambhala i deWerma 
31 octubre 2015 | 10:00-13:00 
 
Una oportunitat per reunir-nos i
practicar la Sadana de Shambhala
i de Werma com a grup. 
Requisit: Com a pràctica de
grup, la Sadana de Shambhala és
oberta a tothom que hagi rebut la
seva transmissió (lung) i hagi
pres el Vot de la Societat
Il.luminada.

  Feu clic per obtenir més informació
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28 novembre 2015 | 10:00-13:00 
 
Una oportunitat per reunir-nos i
practicar la Sadana de Shambhala
i de Werma com a grup. 
Requisit: Com a pràctica de
grup, la Sadana de Shambhala és
oberta a tothom que hagi rebut la
seva transmissió (lung) i hagi
pres el Vot de la Societat
Il.luminada.

  Feu clic per obtenir més informació

barcelona.shambhala.cat
Grup Shambhala Meditaci� de Barcelona

Gran de Gr�cia 77, Principal 1� (Centre Cos) 
08012 Barcelona

Tel: +34 687 38 11 16
shambhalabarcelona@googlemail.com

http://barcelona.shambhala.cat/calendar-details/?id=236384
http://barcelona.shambhala.cat/calendar-details/?id=228599
http://barcelona.shambhala.cat/calendar-details/?id=238320
http://barcelona.shambhala.cat

