Pengumuman tentang Tour Pengajaran Phakchok Rinpoche
di New York, September 2022

Saudara saudari Dharma sekalian,
Samye Institute sangatlah bergembira mengumumkan bahwa Phakchok Rinpoche akan
berkunjung ke New York untuk memberikan pengajaran, dan memberikan
inisiasi/abhiseka yang berharga di sepanjang bulan September 2022. Pengajaranpengajaran ini adalah pengajaran publik Rinpoche secara personal yang pertama setelah
kembali dari retret beliau.
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Mengembangkan Penghargaan Diri – 7 September
The Aligned Center, Irvington, NY
Dalam memasuki jalur Bodhisattva kita seang menjalani tanggung jawab yang luar biasa
besar. Pertama, kita menjadi bertanggung jawab atas diri kita sendiri—menjadi realistis
dalam to be realistis dalam cara kita berpikir, tulus di dalam hati kita, dan lembah lembut
dalam pendekatan kita. Yang kedua, kita mengambil tanggung jawab untuk orang-orang
lain—untuk setiap orang yang kita temui—dengan cara yang sama seperti tadi. Melalui
proses ini kita menjadi seorang manusia yang menghargai diri sendiri. Meskipun apa
yang kita lakukan dari hari ke hari mungkin terlihat tidak signifikan, namun demikian
dengan menumbuhkan penghargaan kemanusiaan kita yang mendasar dengan cara ini,
kita bisa memainkan peranan yang sangat besar di dalam mengembangkan kedamaian
di seluruh dunia.
Klik disini untuk mendaftar menghadiri secara personal
Klik disini untuk mendaftar livestreaming
Klik disini untuk memberikan persembahan untuk acara ini
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Pengajaran Mahayoga mengenai Yeshe Zangthal dan Inisiasi/Abhisekka Vajrasattva, 9
– 13 September
Dharma House NYC, Queens, NY
Yangtik Yeshé Zangthal, Keterbukaan Kebijaksanaan Yang Paling Sempurna, adalah bab
keempat di dalam Sheldam Nyingjang, Intisari Panduan Instruksi Lisan, tantra akar di
dalam Tukdrup Barché Kunsel, Latihan Inti Terdalam Guru, Pengusir Semua Halangan—
latihan siklus utama yang diungkapkan oleh Tertön Agung Chokgyur Dechen Lingpa.
Oleh karenanya, ini adalah instruksi langsung, merujuk tepat kepada intinya dari Guru
Padmasambhava, secara unik relevan dengan jaman yang kita jalani.
Bab keempat ini mencakup nasehat tentang detil latihan Mahayoga, termasuk instruksi
langkah demi langkah tentang cara mengembangkan dengan benar visualisasi deity
berdasarkan “tiga samadhi,” bagaimana menjalankan pembacaan yang benar
berdasarkan “empat paku yang mengamankan kekuatan kehidupan”, dan akhirnya
bagaimana menyempurnakan latihan dengan menyadari batin kita sendiri sebagai deity,
Guru Padmasambhava.
Waktu dan Tanggal:
9 September, 2 pm EDT
11, 12 dan 13 September, 7:30-9:30 pm EDT
Klik disini untuk mendaftar menghadiri secara personal
Klik disini untuk mendaftar livestreaming mengenai Yeshe Zangthal
Klik disini untuk memberikan persembahan kepada Dharma House NYC untuk
mendukung pengajaran-pengajaran ini
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Klik disini untuk memberikan persembahan kepada Phakchok Rinpoche

Retret Samadhiraja Sutra, 16 – 20 September
Samye Hermitage New York (sebelumnya Gomde Cooperstown), Cooperstown, NY
Kami menyambut Phakchok Rinpoche kembali di Samye Hermitage New York
(sebelumnya dikenal sebagai Gomde Cooperstown) untuk mengajar dari sutra
Samadhiraja Raja Meditasi. Rinpoche juga akan memberkahi taman peringatan Stupa
yang baru di Samye Hermitage New York. Kami menawarkan 2 kesempatan untuk
berpartisipasi dalam kunjungan Rinpoche : opsi akhir minggu dan opsi 4 hari yang lebih
panjang.
Klik disini untuk mendaftar menghadiri secara personal
Klik disini untuk mendaftar livestreaming untuk pengjaran-pengajaran ini
Klik disini untuk memberikan persembahan kepada Phakchok Rinpoche
Kami berharap kalian berbahagia di dalam latihan kalian yang berkelanjutan!
The Samye Institute team
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