
 

 

  
 

 

 
 

Ensinamentos do Lama Sênior 
O Samye Institute tem o prazer de anunciar o primeiro encontro da Série de Ensinamentos do Lama 

Sênior, ensinamentos online e sessões de perguntas e respostas apresentando nossos druplas 

eruditos ou mestres de retiro na tradição Chokling Tersar. 

 

Drupla Opak gentilmente concordou em oferecer nosso primeiro ensinamento. Ele é um especialista 

em rituais com grande conhecimento do Chokling Tersar, e o tópico será Conselhos para Prática na 

Tradição Chokling Tersar. 

 

O primeiro ensinamento, via Zoom, acontecerá no Dia Dakini, sábado 12 de setembro às 17:45 no 

horário do Nepal (8:00 em Nova York; 14:00 na França; 20:00 na Malásia, Hong Kong, Cingapura, China, 

9:00 no Brasil). 

 

O registro no Zoom será necessário para a participação deste evento. ESTE É O LINK PARA VOCÊ 

REGISTRAR-SE NO ZOOM https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEvcOqtqT8jG9QjzVr-

VrNU7J7d9C5xtlMw. Os alunos terão a oportunidade de enviar perguntas por escrito com 
antecedência diretamente no formulário de inscrição do Zoom. Pedimos que você envie suas 

perguntas até 9 de setembro, o mais tardar, para que tenhamos tempo para a tradução. 

 

Haverá serviço de tradução para o português durante o evento. Para tradução em português, acesse 

o menu à direita embaixo, clique em "Interpretation,"e selecione "Portuguese." 

 

Drupla Opak é um monge sênior do Mosteiro Ka-Nying Shedrub Ling. Fez duas vezes o retiro 

tradicional de três anos na Caverna Asura, no Nepal e recebeu muitas instruções de Tulku Urgyen 

Rinpoche servindo no mosteiro como o principal mestre dos cantos e mestre dos rituais. 

 

Estes ensinamentos serão oferecidos gratuitamente para a comunidade. 

 

Se desejar fazer uma oferenda para os custos para a realização desses ensinamentos (incluindo ofertas 

ao lama e aos tradutores), clique aqui. 

 

Alegramo-nos com esta oportunidade e esperamos vê-lo neste primeiro encontro da série de 

ensinamentos por lamas seniores da tradição Chokling Tersar! 

 

Equipe do Samye Institute 

https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2020/08/Drupla-Opak-Portuguese.pdf
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEvcOqtqT8jG9QjzVr-VrNU7J7d9C5xtlMw
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEvcOqtqT8jG9QjzVr-VrNU7J7d9C5xtlMw
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