
Curso de 
Novembro

Monastério Kopan



O Kopan está comprometido em ajudar todos os seres a
desenvolverem todo o seu potencial de infinita sabedoria e
compaixão, conforme ensinado por nosso fundador, Lama
Thubten Yeshe, e o diretor espiritual Lama Zopa Rinpoche.



CURSO DE 
MEDITAÇÃO 
LAM RIM 
DE UM MÊS 



O curso de Meditação de Um Mês em Kopan foi estabelecido
em 1971 por Lama Thubten Yeshe e Lama Thubten Zopa
Rinpoche, os fundadores do Mosteiro Kopan.

Desde então, o curso é realizado todos os anos, frequentado
por milhares de pessoas que buscam sentido e felicidade em
suas vidas.

O curso segue a Tradição Gelug Tibetana do Budismo, e é
baseado no Caminho Graduado para a Iluminação (Lam Rim)
de Lama Tsong Khapa, um dos textos mais importantes da
Tradição Gelug.



26 de novembro
a 
26 de dezembro
de
2022



Professores



Tradução



O curso cobrirá muitos tópicos
importantes, como alguns deles:



Podemos então direcionar nossa energia para lidar de forma mais eficaz 

com qualquer situação, seja ela positiva ou negativa. Muitas das ideias 

apresentadas serão novas e às vezes contrárias às crenças ocidentais. 

Solicitamos que você venha com a mente aberta e vontade de analisar, 

questionar e contemplar os ensinamentos, bem como suas próprias 

crenças. 

O curso é baseado nos ensinamentos do Buda Shakyamuni, que formam um caminho espiritual completo e

gradual (Lam Rim), levando à felicidade e à iluminação supremas. Segundo a tradição de Lama Tsongkhapa.

Cultivando a consciência de nossas condições atuais, obtemos uma compreensão da natureza de nossa

insatisfação e infelicidade, as causas desses estados mentais e como podemos superá-los.



Acima de tudo isso é um curso experiencial. A maioria das

pessoas é tocada pelos ensinamentos em um nível muito

profundo. Os ensinamentos desafiam crenças antigas e preciosas

e, ao mesmo tempo, oferecem uma nova perspectiva sobre uma

série de questões. É preciso coragem para fazer este curso, e

paciência.

Coragem porque você se verá de uma nova maneira, ouça

ensinamentos que podem parecer estranhos e desafiadores.

Paciência porque leva tempo para mudar velhos hábitos.

Desenvolver um bom coração, aprender a ser mais tolerante e

amoroso leva tempo.



Linha do 
Tempo

23 de 
novembro

Saída do Brasil

25 de 
Novembro

Chegada no Nepal –

Kathmandu -

Monastério Kopan

26 de 
Novembro 
a26 de 
Dezembro

Curso Lam-rim

Opcional Opções de peregrinação após o curso

27 de 
Dezembro

Volta ao Brasil.



Valores aproximados

Curso* Passagem Visto* Total**

Quarto 

compartilhado
750 Dólares 8.500 a 13.500 reais 125 Dólares 16 a 20.000 reais

Quarto Duplo 1050 Dólares 8.500 a 13.500 reais 125 Dólares 18 a 22.000 reais

*Inclui todos os ensinamentos, acomodação no monastério, todas as refeições e peregrinação em 

lugares sagrados em Kathmandu (mesmo cidade do curso).

** Visto de 90 dias – necessário vacinação completa (2 doses)

** Inclui o valor de organização e tradutores



Lama Yeshe costumava dizer:

"Nossa luz da sabedoria é uma pequena chama insignificante,

ela precisa de proteção. Tire-a do vento, para que possa

crescer e brilhar intensamente." Tire sua mente de sabedoria

do vento por um mês e experimente a diferença que isso faz.



Que possa ser de 
beneficio a todos os 
seres
Matheus Pangracio Italiano

eventos@shiwalha.org.br

(41) 9 9798-5180

mailto:eventos@shiwalha.org.br

