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A tenir en compte sobre el curs gradual de Serchöling, anomenat LA VIVÈNCIA DEL DHARMA: 
 

- 1r: És un curs gradual la durada del qual s'estableix en tres anys (descomptant festius, caps de setmana i                    

vacances), el compromís inicial del qual és romandre almenys un any. 

 

- 2n: Als qui reben els ensenyaments online, se'ls sol·licita formalment que es connectin i rebin els                  

ensenyaments el mateix dia i a la mateixa hora de connexió que es realitzen presencialment, en el Centre                  

budista Serchöling, per a mantenir certa interactivitat i connexió de Sangha (també, es podran preguntar i                

rebre respostes en directe). Si no es pot aquest dia i hora, se sol·licita l'enviament de l'enregistrament del                  

dia que es va perdre la sessió.  

 

- 3r: Com a part del sistema basat en cinc punts de referència (ensenyaments, meditació, bibliografia, pràctica                 

fos de sessions d'ensenyaments i tutories personals), s'ha de sol·licitar a l'email:            

tutorias.sercholing@gmail.com , una tutoria mensual, amb la finalitat de verificar el progrés amb els              

ensenyaments. 

 

- 4t: Una vegada a l'any, generalment als mesos d'Octubre o Novembre, es realitza un curs presencial                 

(compartit via online) d'un cap de setmana en el monestir budista de Dag Shang Kagyu a Panillo (Graus –                   

Osca), agafant el compromís en apuntar-se al curs gradual, d'apuntar-se a aquest curs, sigui presencialment               

o via online si no es pot viatjar per restriccions sanitàries, impediment personal o causes importants que                 

impedeixin viatjar a Dag Shang Kagyu.  

 

- 5è: La bibliografia és orientativa i serveix d'ajuda per a estructurar encara més els ensenyaments rebuts. No és                   

excloent de la lectura d'altres llibres i autors, en el relacionat amb el budisme. 

 

- 6è: Recordeu sempre, que en la mesura de les possibilitats que cadascú tingui, l'assistència personal als                 

ensenyaments és més que recomanable, encara que sigui una vegada a l'any per exemple i si no vivim molt                   

lluny del Centre, ja que com bé sabeu, el presencial sol ser molt més enriquidor. 

 

- 7è: Cert compromís de mantenir la nostra perseverança i progrés en l'estudi i pràctica graduals en realitat, és 

amb vosaltres mateixos. 

 


