
Temes i contingut del primer seminari de Sowa Rigpa 2020 
 
Aconseguir una Preciosa Vida com Ser Humà. 
 
1. Condicions requerides per a la concepció d'un ésser humà. 
 
a) Comentaris a les llavors per aconseguir una vida humana: Mèrits i Karma positiu 
acumulat de vides passades 
b) Comentaris a les relacions kàrmiques entre el nou ésser humà i els pares en la nova vida 
procedents de vides passades 
c) Condicions d'Equilibri i harmonia dels cinc elements (espai, aigua, aire, foc i terra), com 
a pilars del desenvolupament dels sistemes fisiològics. Comentaris sobre alimentació, 
comportament, psicologia, etc., per mantenir la qualitat dels cinc elements i mantenir un 
cos i ment sans. 
d) Qualitats i propietats de les energies fonamentals dels pares (òvul i esperma). 
Comentaris a possibles obstacles en la concepció procedents de defectes o mala qualitat 
d'aquestes energies. 
e) La importància d'un sistema ginecològic i el seu funcionament menstrual en la mare. 
Comentaris en els possibles obstacles o interferències que puguin produir a conseqüència 
d'un flux irregular, per excés o defecte, i per mala qualitat de sang. 
f) La influència en el procés de concepció de la psicologia i la fisiologia de la mare. 
Comentaris a quins problemes físics o psicològics poden causar obstacles 
g) Comentaris sobre la importància del paper de l'edat de la mare en l'embaràs. 
Comentaris en embarassos per sobre dels quaranta-cinc anys. 
h) Comentaris de la influència de les cultures, tradicions o idees culturals en la concepció, 
l'embaràs i el part. 
i) Comentaris en els possibles processos per evitar els embarassos. Comentaris sobre els 
avortaments naturals i forçats. 
j) Incidents no previstos que poden donar lloc a una interrupció de l'embaràs. Comentaris 
a com es conscient i prevenir aquests incidents. 
k) Comentari breu a la formació dels xacres i els canals i les seves funcions. 
 
2. Comentaris detallats sobre: Responsabilitat de prendre consciència, per part i la mare, 
en la seva alimentació, comportament, psicologia i la influència amb les condicions 
externes i l'entorn. Importància del paper de suport que juga la família durant el procés de 
l'embaràs i la influència en la concepció d'un nou ésser humà intel·ligent i feliç. 
 
3. Comentaris i estudi de les fases de desenvolupament d'un embaràs: Fases del fetus 
durant les trenta-vuit setmanes d'embaràs i el seu desenvolupament físic i psicològic. 
Recomanacions sobre alimentació i comportament per a cada setmana per tal d'assegurar 
un desenvolupament fisiològic correcte, contribuir a un desenvolupament mental i 
energètic positiu i evitar problemes o interferències. 
 
4. Comentaris sobre: com reconèixer els diferents signes d'un embaràs i la preparació al 



part, per tal que aquest procés es produeixi en les millors condicions de salut per al fetus i 
la mare. Comentaris i consells sobre possibles cures. 
 
5. Consells i recomanacions després del part sobre alimentació, comportaments i teràpies 
de suport per tal de prevenir problemes de salut futurs en l'infant i la mare. 
 
6. Recomanacions i tradicions a la MTT: cerimònia auspiciosa de benvinguda d'un nou 
membre a la família. Aquesta cerimònia inclou desitjos de prosperitat, benestar, llarga 
vida i una vida humana amb significat, portant fortuna i pau en la família. 
 
7. Responsabilitats de gran importància dels pares: consells per als pares en les cures i 
l'educació del nou membre per tal d'aconseguir unes condicions físiques i mentals 
positives. Consells en com aconseguir educar i motivar per a un desenvolupament per a 
una vida amb significat, amb èxit i prosperitat, des de la infància fins a la maduresa. 
 


