Curs Història de les Religions (III)
Religions de la Índia
Budisme
Presentació

Informació pràctica

El jainismo es una de las más antiguas tradiciones índicas, unas
décadas anterior al budismo (con el que comparte muchos trazos)
y que ha hecho de la no-violencia su epicentro tanto filosófico
como práctico. Su peso en la construcción de la civilización india
es muy superior al de su reducido número de practicantes actual
(unos 5 millones). Lo comprobaremos.

Professor
Dr. Vicente Merlo
Doctor en Filosofia.Ha viscut diversos anys a l'Índia, especialment a
l'ashram de Sri Aurobindo (Pondicherry, Índia). Professor en
l'assignatura de Teoria i pràctica de la Meditació de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB). També ha estat professor de
Hinduisme i Budisme en el Màster d'Història de les Religions a la
Universitat de Barcelona (UB). Soci-fundador de la Societat
d’Estudis Índics i Orientals així com de l’Associació Transpersonal
Espanyola. També, membre del Consell del Parlament de les
Religions del Món (Barcelona, 2004). Ha publicat més d’una
desena de llibres, entre els quals Las enseñanzas de Sri Aurobindo
(1998); La llamada (de la) Nueva Era (2007); Meditar –en el
hinduismo y el budisme (2013); Filosofía ¿qué es eso?: saber y
ser en Occidente y Oriente (2014); Sabiduría y gratitud (2015) y
Espiritualidad transreligiosa (2017).

Presencial i online (retransmissió en
directe via streaming).
Classes presencials a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona.
Després de cada sessió, les persones
inscrites (en qualsevol modalitat)
podran visualitzar de nou la gravació.
Data i hora
Els dilluns, del 6 de març al 22 de
maig de 2023, de 17:35h a 19:05h.
Preu
150 €
Preu classes soltes
18 €
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:

Programa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lloc

Los orígenes del budismo: fundador y contexto histórico.
Diez conceptos fundamentales.
El surgimiento del Mahayana: el bodhisattva y la compasión.
La meditación en el budismo indio.
La concepción de la sabiduría.
La devoción en el budismo mahayana: Budas y bodhisattvas.
El Sutra del Loto y el sutra de la Guirnalda.
Escuela madhyamika y escuela yogacara.
El budismo tántrico en la India.

• Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.html
• Per e-mail: enviant un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net,
indicant l’activitat a la que us voleu
inscriure, el nom i cognoms, l’email i el telèfon de contacte
• Per telèfon: als números
937423014 ó 667013352
• Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona

www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net - 937423014 – 667013352
C/Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona
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