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Anúncio da nova adesão de membros de Samye Institute 

Caros irmaos e irmas Vajra, 

Samye Institute tem o prazer de anunciar o novo programa mensal para membros. Ao 
se tornar membro Vajrayana, você receberá mensalmente gravações únicas de 
ensinamentos de Phakchok Rinpoche, Tulku Migmar Tsering, e de respeitados Druplas e 
Khenpos, além de outros instrutores qualificados Vajrayana. 
 

Esses ensinamentos abordam tópicos importantes como a percepção pura, os três 

samadhis, os quatro pontos que conectam a força vital, entre outros. Devido aos 

Samayas Vajrayana, esses vídeos não estão disponíveis ao público em geral, e muitos 

nunca foram publicados antes. 

 
IMPORTANTE: Apesar de aspirarmos traduzir esses materiais para o sangha 
internacional, este material está apenas disponível em inglês. 
 

 

Isto inclui: 
 

• Vídeo de ensinamentos de Phakchok Rinpoche sobre textos como Sangye Shechik 

Seed Tantra 

https://samyeinstitute.org/
https://lhaseylotsawa.org/library/seed-tantra-only-child-of-all-buddhas
https://lhaseylotsawa.org/library/seed-tantra-only-child-of-all-buddhas
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•  Áudio de ensinamentos sobre como se familiarizar com práticas de visualização 

Vajrayana 

•  Extensos ensinamentos por escrito de retiros, onde os nossos professores 

discutem o uso correto dos objetos de Samayas, devoção ao guru e receber 

transmissões, entre outros 

•  Gravações completas de retiros para poder praticar junto em sua casa e usar 

essas gravações para seu estudo gradual e integração no seu dia a dia 

•  Guias detalhados para ajudá-lo na sua prática, que inclui apoio visual, 

comentários, e instrução para as melodias, mudras das práticas Chokling Tersar, 

como a Prática Diária Concisa e Trinlé Nyingpo 

•  Guias para ajudá-lo praticar autenticamente as oferendas de puja do Sangha 

Samye 

•  Gravações de áudio de Phakchok Rinpoche cantando as práticas e orações da 

linhagem Chokling Tersar 

 
Faça a sua adesão agora é acesse mais de trinta e oito horas de material Vajrayana! Mais 
conteúdo será disponibilizado mensalmente. Este material é uma adição valiosa para 
qualquer aluno buscando uma compreensão mais profunda da prática Vajrayana. 
 

Clique aquí para se tornar membro hoje (material disponível em inglês) 

Para se tornar membro Vajrayana você precisa refugiar-se, fazer o voto de bodhisattva 
e receber transmissão Vajrayana de um mestre autêntico. Você deve ter a intenção 
sincera de começar as quatro práticas base do Ngöndro, estar já praticando, ou já ter 
terminado o Ngöndro. 

Clique aqui para ouvir os ensinamentos de Phakchok Rinpoche  
sobre o início do caminho Vajrayana 

 

Caso tenha alguma dúvida sobre se tornar membro, favor acessar nossa página das 

Perguntas Mais Frequentes, ou contatar nossa equipe de apoio em 

support@samyeinstitute.org. 

 

Equipe Samye Institute 

  

https://samyeinstitute.org/
https://lhaseylotsawa.org/library/concise-manual-for-daily-practice
https://samyeinstitute.org/student-reflections/student-reflections-on-gomde-cooperstowns-virtual-retreats-may-23-to-june-1-2020/
https://samyeinstitute.org/plans/vajrayana-membership/
https://samyeinstitute.org/guru-rinpoche-day/the-qualities-of-taking-refuge/
https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/chatral-rinpoche/bodhisattva-vow-patrul-tradition
https://samyeinstitute.org/pathways/vajrayana/
https://samyeinstitute.org/pathways/vajrayana/
mailto:support@samyeinstitute.org
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