Anunciando os ensinamentos online de Phakchok
Rinpoche em Dezembro

Caros amigos do Dharma,
O Samye tem o prazer de anunciar dois próximos ensinamentos de Phakchok Rinpoche
em dezembro:

Primeiro ensinamento: Sutra da Sabedoria da Hora da Morte
A Nobre Sabedoria da Hora da Morte é um sutra Mahayana ensinado por Buda
Shakyamuni. Apesar do título, este sutra contém instruções essenciais sobre a natureza
da mente, que pode ser usado por qualquer praticante do caminho Mahayana.

Data e Horário:
Sábado, 18 de Dezembro, 18: 45 hrs, hora do Nepal (10:00 horário de Brasilia; verifique a
sua hora local aqui).
Este ensinamento será dado em inglês e será traduzido simultaneamente em Chinês,
Espanhol, Ucraniano, Indonésio, Thai e Vietnamês (Português ainda será confirmado)

Clique aqui para se inscrever neste ensinamento

Clique aqui para assistir ao vivo no YouTube

Este é um ensinamento gratuito, mas encorajamos você a considerar fazer uma oferenda
e gerar uma conexão com os centros de meditação de Phakchok Rinpoche em
Cooperstown, Nova York, e em Bali, Indonésia. As oferendas para esses ensinamentos
serão distribuídas igualmente para os dois centros.
Gomde Cooperstown é um centro de retiro e ensinamentos nas colinas do interior do
estado de Nova York. Ele fica aberto o ano todo e oferece sessões de meditação e
ensinamentos do dharma toda semana, bem como oportunidades de práticas mais
longas durante o verão. No momento, estamos avançando com planos para construir
alojamentos para 6 membros da equipe e iniciamos outras melhorias importantes nas
instalações.
O Centro de meditação de Phakchok Rinpoche em Bali, Indonesia, já concluiu vários
bangalôs de retiros de longa duração e pretende construir muitos mais, além de
instalações para ensinamentos. O centro é dedicado à linhagem Chokling Tersar e será
abençoado por uma imagem de Guru Sampa Lhundrup de 5 metros, além do salão de
prática de 1.000 Guru Rinpoches.
Suas oferendas seriam de grande benefício para o desenvolvimento desses centros de
acumulação de mérito e sabedoria para todos os seres!

Clique aqui para fazer uma oferenda para apoiar
as atividades do Rinpoche

Gomde Cooperstown

Gomde Bali project

Segundo ensinamento: A Liberação através da Escuta
Este ensinamento é uma oferenda a todos os que estão interessados em aprender a
como experimentar uma morte nobre. Rinpoche ensinará sobre os seis bardos e tratará
de nossas preocupações gerais sobre a preparação para o momento da morte e o que
virá a seguir.
Data e Horário:
Domingo, 19 de Dezembro, 18: 45 hrs, hora do Nepal (10:00 horário de Brasilia; verifique
a sua hora local aqui).
Este ensinamento será dado em inglês e será traduzido em tempo real em Chinês,
Espanhol, Ucraniano, Indonésio, Thai e Vietnamês (Português ainda será confirmado)

Clique aqui para se inscrever neste ensinamento

IMPORTANTE: O espaço é limitado para esses dois ensinamentos. Certifique-se de se
registrar com antecedência e chegar cedo, especialmente se precisar de tradução. Se
você chegar tarde, pode não haver espaço. Se você não precisar de tradução (ou seja,
se você fala inglês, pedimos que você assista os ensinamentos de Rinpoche no YouTube,
em vez de no Zoom).
Esses ensinamentos também serão transmitidos ao vivo no YouTube. A tradução ao vivo
não estará disponível ao usar a transmissão ao vivo do YouTube. O ensinamento de
Rinpoche sobre a Liberação Através da Escuta só estará disponível 24 horas após o
ensinamento.

Clique aqui para assistir ao vivo no YouTube

Oferendas feitas ao Rinpoche por esses ensinamentos serão usadas para apoiar as
atividades do Instituto Samye - ensinamentos, instruções, retiros e eventos online e ao
vivo derivados de tradições de sabedoria budista autênticas. Na plataforma online, os
indivíduos que buscam respostas sobre como viver uma vida significativa podem
explorar como trabalhar com suas mentes.

Clique aqui para apoiar as atividades do Rinpoche fazendo oferendas para
o Instituto Samye

Se você tiver alguma dúvida, por favor escreva para support@samyeinstitute.org
Estamos ansiosos para encontrá-los nos ensinamentos,
Time Samye

