El Cor de la Compassió

Ensenyament de Lama Drubgyu Tempa
Avui en dia cada vegada més es coneix o reconeix el Buda de la Compassió o
Chenrezi i el seu mantra Om Mani Peme Hung. Això no vol dir necessàriament, que
hàgim arribat a comprendre-ho i assimilar-lo de veritat. Arribar a rebre profunds
ensenyaments sobre el mateix, per primera vegada o de forma regular, permet que
el seu poder espiritual connecti, es renovi i creixi de forma estable en nosaltres.
En les circumstàncies de vida actuals, més que mai és necessària la força i
inspiració d’una senzilla alhora que potent presència del Buda de la Compassió.
Aquesta Compassió que realment neix en unió de la saviesa, exercint el millor
criteri per a aplicar-la en un mateix o en els altres, renova i reconnecta el millor de
nosaltres per superar qualsevol obstacle i derrotar les emocions pertorbadores que
com per exemple, en el cas de la por o la incertesa, ens bloquegen i ens allunyen
de les nostres qualitats i capacitats reals.
Lama Drubgyü Tenpa, amb la seva saviesa, compassió, senzillesa i bon humor, ens
guiarà de forma minuciosa alhora que amena, pels extensos, profunds i preciosos
senders d’aquesta Compassió, connectant-nos amb el Cor des del cor.
HORARIS I SESSIONS
Divendres 26: de 19.30 a 21.00 h.
Dissabte 27 matí: de 10.00 a 13.00 h.
Dissabte 27 tarda: de 16.00 a 19.30 h.
Diumenge 28 matí: de 10.00 a 13.00 h. Conclusió i dedicació
APORTACIÓ: 1 sol pagament de 45.00 € pel curs complet (20% de descompte per
als socis de Serchöling, 36 €).
La inscripció es pot confirmar mitjançant ingrés del import corresponent al compte
BANC DE SABADELL, núm. de compte ES7400810059290001771186, sota el
concepte CHENREZI indicant el vostre nom, cognoms, telèfon i/o correu
electrònic.
Per a més informació envia’ns un correu a centrosercholing@gmail.com i et
contestarem el més aviat possible o pots trucar-nos a 932 104 198 (de dimarts a
dijous de 17.00h. a 20.00h.); estarem encantats d’atendre qualsevol dubte que
tinguis.
Menjar, Connectivitat, Horari YMJJ, Regles del Retir i Transport
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Data de l'esdeveniment:
Divendres, 26. febrer 2021 - 19:30 a Diumenge, 28. febrer 2021 - 13:00
Cal inscripció prèvia?:
No
Preu:
45.00€
Nom de l'entitat organitzadora:
Serchöling Barcelona
Email:
centrosercholing@gmail.com
Telèfon:
932 104 198 (de martes a jueves de 17:00 a 20:00)
▶️
Barcelona
Barcelona
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