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

DECHEN CHÖLING 
Centre de Meditació Budista 
Shambhala (Europa)

DATHÜN PRIMAVERAL
Data: 6 març - 3 abril 2016
Professora: Acharya Barbara 
Märtens 
Dathün significa literalment 
“duració d'una lluna“ i és un 
programa que dura un mes, 
dedicat a la pràctica de la 
meditació sentada.
+ INFO

NALANDA MIKSANG
Nivell I de Fotografia 
Contemplativa

Febrer 2016

Visita del Sakyong Mipham Rimpoche a Barcelona 

Benvolguda Sangha, 
És un honor pel grup de Barcelona poder-vos comunicar la propera visita del 
Sakyong Mipham Rimpoche a la nostra ciutat.
Presentará el seu llibre "El Principio de Shambhala" editat en castellà alhora 
que transmetrà les seves ensenyances.
Serà els propers dies 16 i 17 de setembre i en breu us facilitarem nova 
informació més detallada d'aquest event.

Celebració del dia de Shambhala 



Divendres 12 febrer 2016 | 19:30-23:00 
El Dia de Shambhala marca el 
començament del nou any i és la 
festivitat més important del 
mandala de Shambhala. Aquesta 
festivitat està basada en la 
tradicional celebració del nou any 
Tibetà de Losar. El Dia de 
Shambhala és un moment per 
nosaltres per expressar la 
abundància i la riquesa de la nostra herència espiritual i cultural a través del 
menjar, la convivència i la elegància. Com cada any, veurem el vídeo on el 
Sakyong Mipham Rinpoche es dirigirà a la Comunitat Shambhala 
internacional. A més, aquest any serà molt especial en el Grup de Barcelona 
perquè celebrarem el nostre 10è aniversari!
Vine a celebrar amb nosaltres l’entrada de l’any de la “mico de foc” amb bon 
menjar, bona companyia i bona pràctica! Obert a tota la comunitat. Us hi 
esperem!

Feu clic per obtenir més informació

El guerrer en el món 
Divendres 19 febrer 2016 | 19:30 -21:30

Dissabte 20 febrer 2016 | 09:00 -19:00
Diumenge 21 febrer 2016 | 09:00 -16:00

Nivell III de l’Aprenentatge 
Shambhala. Quan examinem les 
nostres tendències habituals 
comencem a observar la nostra 
disposició a experimentar la vida 
sense dependre del capoll. Ens 
anem endinsant al món i 
estenem l’actitud d’intrepidesa a 
les activitats que realitzem.

Feu clic per obtenir més informació

Meeting de la Comunitat
Divendres 4 març 2016 | 19:30 21:15

Un espai de trobada per 



conversar i comunicar-nos 
alhora que saber com estem 
parlant de comunitat. Obert a 
tothom. Us hi esperem!

Feu clic per obtenir més informació

Qui sóc jo? La bondat 
fonamental de l'ésser humà 
Divendres 11 març 2016 | 19:30
Dissabte 12 març 2016 
Diumenge 13 març 2016 

La sèrie de la Bondat Fonamental 
presenta la visió de Shambhala d’una 
manera vivencial, posant l’èmfasi en 
l’estudi de la visió i del significat des de 
l’experiència. Durant aquest curs ens 
fem la pregunta de “Qui sóc jo?” i 
explorem el sentit del propi jo. Inclou les 
ensenyances sobre la bondat 
fonamental, l’altruisme, el naixement de 
l’ego i del capoll, la naturalesa búdica i la 
confiança del guerrer. Practiquem 
investigacions contemplatives del jo, 
sobre la base dels fonaments del prestar 
atenció. Obert a tothom

Feu clic per obtenir més informació

Sadhana de Shambhala i de 
Werma 
Dissabte 19 març 2016 | 10:00 -13:00 rança)

Una oportunitat per reunir-nos i practicar 
la Sadhana de Shambhala i de Werma 
com a grup. Requisit: Com a pràctica de 
grup, la Sadhana 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 Meditació de Barcelona

Gran de Gràcia 77, Principal 1ª (Centre Cos) 
08012 Barcelona

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


