
 

Anunciando o Tsok Bum de Sampa Lhundrup  

 

 

Caros irmãos e irmãs do Dharma, 

Nosso próximo tsok bum acontecerá via Zoom em 19 de julho (horário do Nepal; 18 de 

julho nas Américas). Esperamos que você possa se juntar a nós e participar dessa 

auspiciosa acumulação de mérito. O puja será realizado na Caverna de Asura, o local mais 

sagrado de Guru Rinpoche fora da terra do Tibete. Guru Rinpoche praticou dentro da 

caverna por um longo período de tempo, superou todos os obstáculos e obteve 

profunda realização e realização. 

Lembrem-se que todos devem se registrar com antecedência para participar do tsok 

bum. 



Para o próximo tsok bum de Tukdrup Sampa Lhündrup em 19 de julho, gostaríamos de 

compartilhar com vocês a seguinte introdução à prática de Sampa Lhündrup. Você 

também pode ler este ensinamento sobre os benefícios da prática de tsok. 

Abaixo estão as informações importantes para o Tsok Bum de 

Sampa Lhundrup: 

Data: 19 de Julho (18 de Julho nas Américas) 

Time: 8:00–11:00 a.m. hora do Nepal  (23:15 horário de Brasília - dia 18 de Julho) 

Você pode verificar a hora da sua localização aqui. 

 

Registre-se e especifique o número de malas que você acumulará no Zoom aqui. 

O registro do Zoom é necessário para todos, independente se você ingressar ou não na 

reunião do Zoom. 

 

ID da Reunião:  

954 1165 0040 

Senha: 627552 

(Você precisará se registrar primeiro, antes de usar o ID e a senha) 

Reenviaremos o e-mail de confirmação do Zoom no dia 15 de julho, dois dias antes do 
evento (apenas para pessoas que se inscreverem pelo menos dois dias antes do 
evento). 

Notas: 

1. Por favor, atualize seu aplicativo Zoom ou portal da web antes da reunião para se 
certificar de que seu Zoom funciona corretamente. 

2. Insira o zoom entre 7h45 e 8h, horário do Nepal, mas não antes de 7h45. 

Para saber mais sobre o registro do Zoom, informações de login e acesso aos canais de 
idioma, visite nosso FAQ do Zoom. 

Acompanhando via YouTube 
Ao mesmo tempo em que estivermos praticando via Zoom, estaremos transmitindo ao 
vivo partes da reunião via YouTube. 

https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2021/07/Introduction-for-the-Sampa-Lhundrup-Tsok-bum_Portuguese.pdf
https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2021/07/benefits-of-tsok-practice_PORT.pdf
http://www.timebie.com/
https://samyeinstitute.zoom.us/meeting/register/tJEpduiuqzsqHtQbSALXAQxBp7wMPXPzsjpM
https://samyeinstitute.org/faq/zoom
https://youtu.be/8sQ0LSU_X6M


Se você não estiver disponível naquele momento, como suporte para a sua prática, a 
gravação será compartilhada logo depois na página do Facebook do Samye Institute. 

Lembre-se: mesmo que decida aderir via YouTube, você ainda precisa se registrar e 

especificar seus malas no Zoom. Observação: traduções em diferentes idiomas só estão 

disponíveis via Zoom, não no YouTube. 

 

Se você tiver qualquer dúvida, por favor, mande um email para 

support@samyeinstitute.org. 

Estamos ansiosos para praticar com você, 

Samye Team 

 

https://www.facebook.com/samyeinstitute/
mailto:support@samyeinstitute.org

