Anúncio dos ensinamentos de
Phakchok Rinpoche em Nova York
Setembro de 2022

Caros irmãos e irmãs no Dharma,
Samye Institute está muito feliz em anunciar que Phakchok Rinpoche visitará Nova York
para oferecer ensinamentos e para preciosas transmissões durante o mês de setembro
de 2022. Esses ensinamentos públicos são os primeiros ao vivo oferecidos por Rinpoche
após voltar de seu retiro.
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Desenvolver a Dignidade - 7 de setembro de 2022
The Aligned Center, Irvington, NY
Ao entrar no caminho de Bodhisattva assumimos uma enorme responsabilidade.
Primeiro, nos tornamos responsáveis por nós mesmos, sermos realistas sobre nossa
perspectiva, genuínos em nossos corações e gentis com todos que encontramos.
Através desse processo nos tornamos seres humanos com dignidade. Apesar de parecer
que o que fazemos dia a dia ser insignificante, ao cultivarmos nossa dignidade humana
fundamental dessa maneira, podemos exercer um papel importante para desenvolver
paz em todo mundo.
Clique aqui para se registrar e assistir em pessoa
Clique aqui para se registrar a transmissão ao vivo
Clique aqui para fazer uma oferenda para este evento
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Ensinamentos Mahayoga sobre Yeshe Zangthal e transmissão Vajrasattva, 9 - 13 de
setembro
Dharma House NYC, Queens, NY
Yangtik Yeshé Zangthal, The Quintessence of Wisdom Openness, é o quarto capítulo de
Sheldam Nyingjang, The Essence Manual of Oral Instructions, o tantra raiz do Tukdrup
Barché Kunsel, A Prática de Coração do Guru, Dissipador de todos os Obstáculos—o ciclo
primário de prática revelado pelo grande Tertön Chokgyur Dechen Lingpa. Assim, estas
são as instruções diretas e profundas de Guru Padmasambhava, exclusivamente
relevantes para nossos tempos.
Este quarto capítulo inclui conselho sobre os detalhes da prática Mahayoga, incluindo
instruções passo a passo em como desenvolver adequadamente a visualização da
deidade baseado nos "três samadhis", como se envolver na recitação correta baseado
nos "quatro pontos que seguram a força vital" e por fim, como aperfeiçoar a prática ao
realizar a sua própria mente como a deidade de Guru Padmasambhava.
Dias e horas:
9 de setembro, 14 h EDT
11, 12 e 13 de setembro, 19:30-21:30 EDT
Clique aqui para se registrar e assistir em pessoa
Clique aqui para se registrar a transmissão ao vivo de Yeshe Zangthal
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Clique aqui para fazer uma oferenda para Dharma House NYC para apoiar estes
ensinamentos
Clique aqui para fazer uma oferenda para Phakchok Rinpoche

Retiro de Samadhiraja Sutra, 16 - 20 de setembro
Samye Hermitage Nova York (anteriormente Gomde Cooperstown), Cooperstown, NY
Estamos felizes em receber novamente Phakchok Rinpoche no Samye Hermitage New
York (anteriormente Gomde Cooperstown) para ensinar o sutra Samadhiraja Rei da
Meditação. Rinpoche também consagrará o novo jardim da Stupa Memorial em Samye
Hermitage New York. Oferecemos duas oportunidades para participar na visita de
Rinpoche: uma opção de fim de semana e uma mais longa de 4 dias.
Clique aqui para registrar e assistir em pessoa
Clique aqui para se registrar nesses ensinamentos com transmissão ao vivo
Clique aqui para fazer uma oferenda a Phakchok Rinpoche
Desejamos que seja feliz ao continuar a sua prática!
Equipe de Samye Institute
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