
El camí budista a la felicitat 

Buda va iniciar fa més de 2500 anys, amb els seus descobriments 
sobre la naturalesa de la ment, el que pot considerar-se com una 
autèntica ciència de la ment. Després de reconèixer la naturalesa 
insatisfactòria de l'experiència, va decidir investigar quina era la 
causa d'aquesta insatisfacció. Després d'anys d'observació i 
investigació contemplativa va identificar les possibles causes i va 
observar que no formaven part de la naturalesa de la ment. Va 
concloure així que aquestes causes podien ser abandonades i 
que per tant era possible alliberar-se del patiment i de la 
insatisfacció. Va pensar en un mètode per eradicar aquestes 
causes, i, després d'aplicar-lo, va aconseguir el despertar, un 
estat de felicitat genuïna lliure de sofriment que és la màxima expressió de la nostra 
naturalesa. 

El camí budista a la felicitat és un programa en set mòduls independents d'un cap de 
setmana cada un, en el qual es presenta una visió panoràmica del budisme i de la seva 
pràctica, basada principalment en la tradició del camí gradual (lam rim) que té l'origen en el 
mestre indi Atisha (982 - 1054) i que forma part de la tradició budista tibetana. 

Al lam rim es presenten de forma senzilla i clara les meditacions que ens preparen per 
aconseguir l'estat de Buda. Segons el Dalai Lama: "L'objectiu principal d'aquests 
ensenyaments és el de transformar la ment. L'origen d'aquests textos es troba en els sutres i 
altres ensenyaments del mateix Buda, i tenen l'especial virtut d'exposar el seu pensament en 
un format que facilita la seva aplicació pràctica. " 

Amb una aproximació pràctica i laica, el programa explora la visió budista de la realitat, amb 
especial èmfasi en la ment i en les eines pràctiques que permeten la transformació personal. 
Així, l'objectiu principal del programa és facilitar un coneixement teòric i pràctic que pugui 
ser integrat en la vida quotidiana per contribuir a una vida més plena i satisfeta, que ens 
acosti a una felicitat genuïna. 

"Som el que pensem. 
Tot el que som sorgeix amb els nostres pensaments. 

Amb els nostres pensaments construïm el món." 

El Dhammapada. Buda Shakyamuni. 

A qui va dirigit 

Si bé és aconsellable tenir un cert coneixement previ, aquests cursos són aptes per a 
qualsevol persona que tingui un interès genuí en el budisme tibetà i la seva pràctica. 

Estructura del programa 

S'estructura en set mòduls independents d'un cap de setmana cada un. Els mòduls inclouran 
explicacions teòriques i nombroses meditacions guiades, així com instruccions per a la 
integració en la vida quotidiana. Tot i que es bo participar en tot el programa, es possible 
participar en els cursos que es desitgi, sense participar en la totalitat del programa. 

INTRODUCCIÓ: PRESENTACIÓ DEL CAMÍ BUDISTA A LA FELICITAT 

 El camí budista a la felicitat 1.

• La naturalesa i el potencial de la ment: La possibilitat del canvi. 
• El potencial d'aquesta vida. 
• Presentació del camí budista a la felicitat. Els tres aspectes. 

Pràctica de meditació: Atenció a la respiració i atenció a la ment. 



PART I: CULTIVAR EL DESIG DE FELICITAT I LLIBERTAT DEL PATIMENT  

 Identificar l'arrel del patiment 2.

• Identificar el que ens impedeix ser feliços i les seves causes (les quatre veritats: primera 
i segona veritat). 
• Mort i transitorietat. 
• L'existència cíclica i els seus defectes. 

Pràctica de meditació: Aplicació de l'atenció plena en el cos. Meditació en la transitorietat. 

 El camí de l'alliberament 3.

• El camí de l'ètica, la concentració i la saviesa (les quatre veritats: tercera i quarta veritat). 
• Les accions i els seus efectes: Karma. 
• Establir una direcció segura: Refugi. 

Pràctica de meditació: Aplicació de l'atenció plena en les sensacions, la ment i els 
fenòmens. 

PART II: LA MENT ALTRUISTA DEL DESPERTAR 

 La ment altruista del despertar 4.

• Ampliar el desig de felicitat i llibertat del patiment als altres. Equanimitat. 
• L'amor i la compassió en el budisme. 
• Cultivar la ment altruista del despertar (bodhichita). 

Pràctica de meditació: La meditació en l'equanimitat, l'amor i la compassió. 

 L'estil de vida del bodhisatva 5.

• L'estil de vida del bodhisatva, el cercador del despertar. 
• Les sis perfeccions que condueixen a la ment del despertar i la reforcen. 
• Transformar el pensament egocèntric en el pensar en els altres (lojong). 

Pràctica de meditació: La meditació de donar i prendre (tonglen). 

PART III: LA VISIÓ LÚCIDA DE LA REALITAT 

 La saviesa de la vacuïtat 6.

• Els diferents nivells de comprensió de la visió de la vacuïtat. 
• La saviesa de la via del mig. 
• La realitat convencional i l'última. 

Pràctica de meditació: La meditació en la vacuïtat. 

CONCLUSIÓ 

 El camí del resultat 7.

• El Vajrayana: el camí del resultat. 
• Es fa camí al caminar. Estudi i pràctica en la vida moderna.  
 

Aportació i horaris 

Aportació per mòdul: 40€ (socis: 30€).  
Aportació per a tot el programa: 210€ (socis: 175€).  

Dissabtes: de 10:00h a 13:30h i de 16:00h a 19:30h. 
Diumenges: de 10:00h a 13:30h.  



Nota biogràfica 

Hans Burghardt és llicenciat en Bioquímica i Biologia Molecular i 
Doctor per la Universitat de Barcelona, on va passar set anys fent 
recerca en diabetis i càncer. Medita i estudia el budisme des de 2002, 
de la mà de grans mestres tibetans i occidentals com el Dalai Lama, 
Kirti Tsenshab Rimpotxé, Lama Zopa Rimpotxé, Khensur Jampa 
Tegchok i Alan Wallace, entre d'altres. Ha estudiat el Masters Program 
of Advanced Buddhist Studies of Sutra and Tantra a l'Istituto Lama 
Tzong Khapa (Itàlia) —un programa avançat de 6 anys de filosofia 
budista— i ha completat un any de retir individual de meditació. En 
l'actualitat combina la pràctica intensiva de la meditació amb l'activitat 
com a docent de cursos de meditació i de filosofia budista, així com de 
cursos pensats per a cultivar l'atenció i actituds positives, dirigits 
aquests a empreses i a un públic més ampli. Ensenya budisme i 
meditació des de l'any 2011 y té experiència com a docent tant a la 
universitat com a centres de meditació, així com en la traducció de 
textos budistes de l'anglès al castellà. 


