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El Gran Youthokpa major 

CURS D'UN ANY DE MEDICINA TRADICIONAL TIBETANA 2019 

(SOWA RIGPA) 

Impartit pel Dr. Lobsang Shrestha. Metge tibetà resident a Barcelona 

Seminaris del programa del curs anual 

Primer seminari 

Història de Sowa Rigpa གསོ་བ་རིགས་པ་  (ciència de sanació)  

Breu història dels 2500 anys dels diferents sistemes mèdics de Sowa Rigpa, quan va florir al Tibet, els 
seus importants llinatges, la seva reeixida preservació, la relació amb altres països i la seva contribució 
global al camp de la medicina. 

Aquesta información ajudará els estudiantes a desenvolupar confiança, interès i una motivació per 
estudiar.  

Els tres sistemas mèdics practicats al Tibet.  
Informació pràctica sobre els tres sistemas.  
 

I. Medicina Dhármica  ཆོས་�ན་  (Psicologia) སེམས་ཁམས་རིགས་པ 

La medicina dhármica és un sistema molt important que tracta principalment els problemes 
d'índole psicològica. Es basa en una vasta i profunda saviesa que explica les causes arrels dels 
sofriments i proporciona veritables solucions per superar totalment tots els problemes 
psicològics ja siguin temporals o crònics. 

 
II. Medicina Tántrica བསང་�གས་�ན་ (rituals de sanació Tántrica) 

La medicina Tàntrica prové també d'una profunda saviesa que permet destruir totes les 
emocions aflictives per aconseguir la felicitat permanent. Consta de diferents pràctiques 
especials que permeten curar tant els problemes físics com els mentals causats per diferents 
forces invisibles o esperits. 
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III. Sowa Rigpa o ciència de sanació གསོ་བ་རིགས་པ་ 
Sowa Rigpa és el vast, únic i profund sistema mèdic tibetà que tracta amb totes les malalties 
físiques i mentals. Siguin les seves causes la psicologia, l'alimentació, el clima, el 
comportament, l'altitud, les forces negatives i més. Els profunds mètodes de diagnòstic, 
tractament i l'ampli coneixement de les plantes medicinals, teràpies externes, etc. Sowa Rigpa 
és un centenari sistema mèdic únic, complet, ric i profund ben preservat fins al dia d'avui i 
practicat actualment.  

 
 

 

 
 

Segon seminari   

 
 

La preciosa vida humana i la seva concepció  མི་�ས་རིན་ཆེན་ 

 Ensenyaments profunds i detallats sobre com de difícil és aconseguir la vida humana amb breu 
comentari sobre els sis regnes per reconèixer la preciositat de la vida humana i utilitzar-la amb 
sentit. 

 Les diferents causes i condicions especials per aconseguir la vida humana i la concepció com les condicions 

kàrmiques acte-acumulades, així com la dels progenitors juntament amb les del nadó. 

 Els cinc elements: espai, aire, aigua, terra i foc. 

 La salut física i psicològica dels pares. 

 La condició energètica dels pares, així com la qualitat de l'esperma i l'òvul i l'edat de la mare. 

 La no interferència a la concepció: cultura, religió, societat, diferents mètodes anti-conceptius, 
avortament forçat, etc. 

Evolució del fetus i cures de la mare durant l'embaràs མ་�་གཉིས་�ི་འ�ོད་�ནེ་གལ་ཆེའ་ི�ོར་ 

Ensenyaments precises sobre la concepció, evolució setmanal del fetus, la importància de les cures 
diaris de la mare a nivell psicològic, alimentari i de comportament durant l'embaràs per al 
desenvolupament adequat de la criatura i prevenir defectes en el fetus, part prematur, pèrdues o la 
desafortunada mort del nadó a l'úter de la mare. 

La suprema responsabilitat dels pares    �་�་བཟང་པོ་ཡོང་བ་ཕ་མའི་ལས་!ན་ 

Com criar els seus fills amb un cos sa, positiu i una ment educada de manera que puguin gaudir d'una 
vida feliç i amb sentit i puguin ser beneficiosos per a altres persones i prevenir-del sofriment.  
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Tercer seminari 

 
Formació del cos físic "་རགིས་དང་"་འཁོ"་རགིས་དང་"་འཁོ"་རགིས་དང་"་འཁོ"་རགིས་དང་"་འཁོར་�ས་བཅས་ཆགས་$ལ་�རོ་ར་�ས་བཅས་ཆགས་$ལ་�རོ་ར་�ས་བཅས་ཆགས་$ལ་�རོ་ར་�ས་བཅས་ཆགས་$ལ་�རོ་    

 
La formació dels canals, els chakres, els set constituents corporals, els cinc òrgans sensorials, els cinc 
òrgans sòlids i els sis buits, el sistema nerviós, les energies "Dang" i "La" i el seu paper i funció en la 
bona salut a nivell físic i psicològic. Comentaris detallats sobre anatomia i fisiologia. 
 

 
 
 
Quart seminari  

 
Els verins mentals destructius (Duk Sum) 
ཉོཉཉོོཉོན་མངོ་%ག་ག&མ་དང་འ'ེལ་བའ་ིཉནོ་མངོ་གཞན་�་ིའ'ེལ་བཤདན་མངོ་%ག་ག&མ་དང་འ'ེལ་བའ་ིཉནོ་མངོ་གཞན་�་ིའ'ེལ་བཤདན་མངོ་%ག་ག&མ་དང་འ'ེལ་བའ་ིཉནོ་མངོ་གཞན་�་ིའ'ེལ་བཤདན་མངོ་%ག་ག&མ་དང་འ'ེལ་བའ་ིཉནོ་མངོ་གཞན་�་ིའ'ེལ་བཤད    

 
Els tres verins mentals principals: aferrament, enuig i ignorància que són la causa arrel de totes les 
malalties físiques i mentals. També altres manifestacions dels sub-verins mentals que contribueixen a 
crear grans i més profunds sofriments. Comentaris en profunditat sobre els verins mentals.   
 
 

 
 
 
 
Les tres energies principals (Nyepa Sum) ཉེས་ག&མ་ 
 

 Les tres energies subtils úniques: rLung (vent), Tri-pa (bilis) i Bed-kan (flegma). 

 Les seves inter-relacions amb els tres verins mentals, la seva naturalesa i funcions. 

 Els cinc vents, bilis i flegmes i la seva relació amb els cinc chakras. 

 Les quinze diferents energies i les seves funcions fisiològiques i psicològiques. 
Explicacions detallades sobre les tres energies  
 
 

 
 
Les sis consciències  དབང་ཤེས་*ག་ 
Les consciències mentals de la visió, audició, olfacte, gust i tacte també 
conegudes com els òrgans sensorials. Com els cinc sentits juguen un 
paper important tant per a l'energia física com psicològica i per a la 
salut. Comentaris detallats. 
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Cinquè seminari   

 La relación de cuerpo y mente, sus influencias e interdependencia.  �ས་སེམས་+ི་འ'ེལ་བ་ 

 La Ment Subtil i el Vent com mateixa naturalesa, la seva connexió i influència sobre la salut 
física i psicològica. Com considerem a rLung i les seves funcions com a corrent de la ment o 
energia psíquica. ,ང་སེམས་�་མོ་གཉིས་ངོ་བོ་གཅིག་�ོར་ 

 Les característiques naturals de la persona ་ག&མ་དང་ཉེས་ག&མ་ལས་-བ་པའི་མིའི་རང་བཞིན 

Les característiques individuals naturals de la persona influenciada pel naixement, karma passat, els 
tres verins mentals i les tres energies. La informació ajuda a identificar tant les nostres pròpies 
característiques com les dels altres per tractar amb elles i diagnosticar les malalties bàsiques. 
Comentaris detallats sobre el caràcter mental i l'aparença física de la persona influenciada pel seu 
naixement. 
 
 

Sisè seminari 

 
Les diferents causes i condicions de les malalties ནད་�ི་./་དང་0ེན་ 
 

 Els verins mentals i les emocions destructives. %ག་ག&མ 

 Els desequilibris de Nye-pa Sum (tres energies). %ག་ག&མ 

 Alimentació i comportament (Zei y Chod-lam) ཟས་དང་1ོད་ལམ་ 

 Les estacions, clima i altitud ནམ་%ས 

 Interferències per forces negatives i esperits གདོན་དང་གནོད་པའི་ནད་ 
 Incidents desafortunats i accidents 0ེན་ངན་དང་འ�ད་པའི་ནད་ 
 Causes kàrmiques relacionades amb vides passades ལས་ནད་ 
 Les malalties acumulades durant llargs períodes རིང་བའི་.་ 
 Les malalties desenvolupades en períodes curts ཉེ་བའི་.་ 
 Les malalties causades per un augment de les energies per sobre del nivell natural འཕེལ་བ་ 

 Les malalties causades pel descens de l'energia per sota del nivell natural ཟད་པ 

 
Setè seminari  

 
Classificació i símptomes de les malalties ནད་�་ིད2ེ་བ་དང་ནད་�གས་ 
 

 Malalties rLung: naturalesa i símptomes (malalties psicològiques) ,ང་ག་ིནད་དང རང་བཞིན 

 Malalties Tri-pa: naturalesa i símptomes (malalties agudes)  མ3ིས་པའི་ནད་དང་རང་བཞིན་                                                             

 Malaties Bed-kan: naturalesa i símptomes (malalties físiques cròniques) བད་་ཀན་�ི་ནད་དང་རང་བཞིན་ 

 Malalties psicosomàtiques i els seus símptomes  ,ང་སེམས་�ི་0ནེ་+་ི �ས་ནད   

 Ensenyaments en profunditat sobre el tema 
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Vuitè seminari 

Coneixements generals dels mètodes de tractament ནད་བཅོས་པའ་ིཐབས་ལམ་འ6་མིན་�ོར་ 

 

 Tractaments preparats a base d'herbes, plantes, minerals, pedres precioses, etc.   �ན་བཅོས་ 

 Teràpies externes: massatge, moxibustió, ventoses, aplicació de calor, banys herbales, teràpia de 
refredament, agulla d'or, etc.  7ི་བཅོས་ 

 L'important paper de l'alimentació com a prevenció, suport i / o tractament curatiu. ཟས་བཅོས་ 

 El comportament també juga un paper important com a prevenció i suport al tractament. 1ོད་ལམ་ 

 El consell psicològic com a teràpia verbal té també un paper extremadament important.  8ོབ་གསོ་ 

 Sanació tàntrica per curar les interferències de les forces negatives. གསང་བ�གས་བཅོས་ཐབས་ 

El programa d'un any inclou dues sessions pràctiques de teràpies externes com massatge, Horme i 
moxibustió en forma de taller de dos dies. 

Als matins, abans de cada seminari, es faran meditacions curtes, recitació de mantres i exercicis físics 
per desenvolupar cos i ment sans.  

La principal motivació i propòsit d'aquest curs és comprendre la relació entre Ment i Cos, les 
influències entre elles, com la nostra ment ignorant i el nostre comportament poc saludable en la 
nostra vida quotidiana així com la nostra alimentació juguen un important paper en la creació de 
tantes malalties i sofriments. 

Els ensenyaments són donats per generar atenció plena (mindfulness) de manera que puguem 
prevenir i curar més ràpidament els problemes de salut. 

Aquelles persones que s'apuntin al curs guanyin nova experiència per poder ajudar als altres i, també, 
rebran benefici per a ells mateixos.  

Mes Data Horari 

Febrer 09 -10 2019 10-13.30 i 16.30 – 20h hi ha una pausa en cada sessió  

Març   2-3 2019 10-13.30 i 16.30 – 20h hi ha una pausa en cada sessió 

Abril 27-28 2019 10-13.30 i 16.30 – 20h hi ha una pausa en cada sessió 

Maig  25-26 2019 10-13.30 i 16.30 – 20h hi ha una pausa en cada sessió 

Juny 29-30 2019 10-13.30 i 16.30 – 20h hi ha una pausa en cada sessió 

Setembre 21-22 2019 10-13.30 i 16.30 – 20h hi ha una pausa en cada sessió 

Octubre 26-27 2019 10-13.30 i 16.30 – 20h hi ha una pausa en cada sessió 

Novembre 23-24 2019 10-13.30 i 16.30 – 20h hi ha una pausa en cada sessió 

 
El Dr Lobsang Shrestha neix el 1952 a una ciutat anomenada Kyidong (Vall Feliç) al Tibet. El 1959 deixa el 
Tibet. El 1963 es va inscriure a l'escola de refugiats tibetans a l'Índia introduïda per Sa Santedat el Dalai 
Lama i el seu govern a l'exili. Des de 1973 va començar a estudiar medicina tibetana d'un famós metge 
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tibetà anomenat Kunsang Phenthok a Katmandú, Nepal, fins a 1985. Durant els seus anys d'estudi va 
adquirir molt coneixement i experiències tant en la teoria com en la pràctica del seu mestre i en la clínica. 
El 1989 va fer el seu primer tour occidental a França, Suïssa i Itàlia, en on va donar xerrades, seminaris i 
tallers sobre medicina tibetana. El 1995 ell i els seus estudiants van introduir la primera Associació de 
Medicina Tibetana a Suïssa, el 1996 va establir la segona Clínica Yuthog a Katmandú. El 2006 va obrir 
l'Associació Yuthog de Medicina Tibetana a Espanya. 
 
Des de 1990 viatja regularment a diferents països d’Europa, Amèrica del Sud i els Estats Units donant 
ensenyaments de forma regular sobre diferents temes relacionats amb la medicina tibetana. En els últims 
27 anys a occident ha adquirit molta experiència amb les cultures, mentalitats, formes de vida i problemes 
físics i psicològics occidentals. També ha participat en molts congressos nacionals i internacionals en 
diferents països. 
 

Tashi Delek 
 

 


