
Sanātana Dharma
o “Llei eterna”, una panoràmica de l’hinduisme
A càrrec de José Reche

Una visió panoràmica de l’hinduisme que permetrà conèixer 
les grans aportacions d’aquesta tradició. Ens aproximarem a 
la seva saviesa present en la diversitat de yogas, en els seus 
mestres, en els grans textos, a través d’una acurada selecció 
de documents.  

18 de gener - 22 de febrer
6 dimarts de 19:30 a 21:00 h. 97 €

Mantra i Nâda Yoga:
la música hindú, una via de meditació
A càrrec de Bhakti Das

La música pot ajudar al treball interior, el so instrumental, 
la veu, el cant, són ben presents en les diverses tradicions 
de saviesa i especialment en la hindú. Bhakti Das, músic, 
estudiós i seguidor del Vedanta, presentarà la perspectiva 
teòrica i pràctica del Nâda Yoga, o yoga de la música. Tres 
sessions que ens introduiran en algunes de les possibilitats 
de la música com a via de recerca interior.

20 de gener - 3 de febrer
3 dijous, de 19:00 a 20:30 h. 45 €

Lectura comentada del Yoga Vâsishtha 
A càrrec de Montse Cucarull, Marta Granés i Marià 
Corbí 

La realitat és real o il·lusòria? És cada ésser humà una in-
dividualitat aïllada? El món i la persona són com els hem 
après a interpretar? Aquestes són algunes de les qüestions 
que planteja aquesta obra fonamental del corrent vedanta 
advaita, la via de la no-dualitat. El curs es planteja com una 
investigació compartida de les afirmacions que va exposant 
el text.

13 de gener - 19 de maig
10 dijous alterns, de 20:00 a 21:30 h. 130 €

El Bhagavad Gîta: una proposta integral
A càrrec de José Reche

Llibre de capçalera de Gandhi i d’Einstein –entre molts al-
tres-, conegut com “l’evangeli de l’hinduisme”, el Bhagavad 
Gîta és considerat una de les obres culminants de les tradi-
cions de saviesa de la humanitat. En una primera part, el 
curs situarà aquesta breu i magnífica obra en el seu context. 
A continuació ens introduirà en la seva proposta de camí que 
sàviament entrellaça mètodes centrats en l’acció (karma 
yoga), amb d’altres que treballen el sentir (bhakti yoga) 
sense descuidar el coneixement (jñana yoga).

2 de març - 13 d’abril
7 dimecres de 19:30 a 21:00 h. 107 €

El reconeixement de l’autèntica identitat de 
l’èsser humà, segons la doctrina tàntrica.
A càrrec de Pawel Odyniec

“L’Essència del Reconeixement” (Pratyabhi-jñahrdayam) és 
un tractat de la tradició tàntrica hindú que exposa de forma 
concisa la doctrina de l’alliberament per mitjà del reconeix-
ement de l’autèntica identitat de l’ésser humà. El text ens 
introdueix en el significat profund de l’emancipació en vida, 
entesa des de la perspectiva de la no-dualitat suprema tal i 
com la presenta el Shivaisme del Kaxmir. El diàleg forma part 
integral del curs.

17 de gener - 7 de març 
8 dilluns de 19:30 a 21:00 h. 117 €

Bhakti Das, músic, estudiós i cultivador de l’espiritualitat hindú, 
president de la Divine Life Society a Espanya. 

Marià Corbí, doctor en Filosofia. Ha estat professor a ESADE i a la 
Fundació Vidal i Barraquer. 

Montse Cucarull, llicenciada en Farmàcia i en Ciències 
Químiques. Investigadora del CETR.

Marta Granés, llicenciada en Estudis de l’Àsia Oriental, Màster en 
Humanitats i professora de Ioga per l’escola Viniyoga. 

José Reche, antropòleg, especialitzat en cultura i religions de 
l’Índia, professor del Màster d’Història Comparada de les Religions.

Pawel Odyniec, és llicenciat en Filosofia (UAB), Master en Història 
de les Religions i Master of Arts in Indian Philosophy and Religion 
(Benares Hindu University, India).


