
Que ano excitante para a Comuni-
dade Tergar de Meditação e para 
todos os alunos de Yongey Mingyur 
Rinpoche!

Recém-chegado de seu retiro de 
quatro anos e meio como iogue 
andarilho, Rinpoche viajou o mundo 
inteiro, oferecendo ensinamentos 
em mais de 30 cidades ao longo de 
quatro continentes, alcançando mil-
hares de estudantes antigos e novos. 
Para muitos essa foi a primeira opor-
tunidade de receber ensinamentos 
pessoalmente.

Durante os últimos nove meses, Rin-
poche conduziu pessoalmente mais 
de 50 eventos presenciais, totali-
zando quase 20.000 participantes, 
além de ter postado ensinamentos 
mensais em vídeo e participado de 
seminários virtuais ao vivo.

Conforme nos planejamos para o 
próximo ano, estamos energizados 
pelo retorno do Rinpoche e inspira-
dos pela visão que estamos desen-
volvendo, em conjunto com ele, para 
o futuro da Comunidade Tergar de 
Meditação, tanto no nível local quan-
to no global.

Agradecemos por tudo que vocês 
fazem – em suas práticas e em suas 
vidas cotidianas – para tornar essa 
visão uma realidade!
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“ 

Estar na 
presença de 
Mingyur Rin-
poche pela 
primeira vez foi 
um verdadeiro 
presente! Ele é 
incrivelmente 
encantador e 
transmite os 
ensinamentos 
de uma manei-
ra tão alegre e, 
no entanto, tão 
profunda.

”

A Comunidade Tergar Celebra o 
Retorno de Mingyur Rinpoche e 
Faz Planos para o Futuro

Comunidade Tergar de Meditação

Informativo



Durante as viagens desse ano, Mingyur  
Rinpoche se reuniu com membros de comuni-
dades e grupos de prática Tergar ao redor do 
mundo, para saber como estivemos comparti- 
lhando seus ensinamentos, aprofundando  
nossa prática e construindo a comunidade du-
rante sua ausência.

Ele ficou encantado em descobrir que nossa 
comunidade global está crescendo rapidamente 
– tanto presencialmente quanto online – con-

forme seus ensinamentos se conectam com 
pessoas em diversos contextos. Existem agora 
mais de 70 comunidades e grupos de prática 
Tergar em atividade em 23 países.

Rinpoche expressou uma profunda gratidão e 
apreciação para com as equipes e os voluntári-
os que sustentaram e nutriram nossa comuni-
dade durante sua ausência – e que organizaram 
e apoiaram as reuniões e os eventos locais 
desde seu retorno.

Visão e Crescimento da Comunidade

Público total:

Destaque: maior retiro norte- 
americano até o momento

MINNESOTA

Público total:

Destaque: maior audiência num 
único evento fora da Ásia.

RUSSIA
Público total:

Destaque: maior evento Tergar 
                transmitido online

NOVA YORK

Público total:

Destaque: maior retiro residencial 
europeu até o momento

FRANÇA

Público total:

Destaque: contou com o lançamen-
to de um livro de Mingyur Rinpoche

BRASIL

Público total:

Destaque: audiência mais 
jovem em média

MEXICO

COMUNIDADE TERGAR DE MEDITAÇÃO
70  grupos de prática e 
          comunidades em
23  países

PA R A D A S  D A  T U R N Ê  E  D E S TA Q U E S

  =  100 participantes

  =   Países com grupos 
      de prática ou 
      comunidades 
      estabelecidas 

  =  Paradas da turnê

INDIA

TURNÊ 
MUNDIAL
DE MINGYUR 
RINPOCHE 

50 eventos em
30 cidades em
  4 continentes em
  9 meses

Público total:

Destaque: o primeiro grande 
sinamento desde a volta do retiro
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Um dos temas mais poderosos dos ensinamentos do Rinpoche, desde 
seu retorno dos muitos anos nas ruas e nas trilhas montanhosas da 
Índia e do Nepal, é uma ênfase maior na conduta individual: como 
trazemos nossa prática para dentro de nossa vida cotidiana.

Esse foco na conduta pode auxiliar em  
algumas das questões centrais que surgiram 
em nossas comunidades e grupos de  
prática, acerca de como acolher e apoiar uns 
aos outros e de como construir e sustentar 
nossas comunidades.

Isso também se relaciona com algumas con-
versas importantes em nossas comunidades, 
sobre acessibilidade e inclusão. Como  
podemos tornar os ensinamentos de Rinpoche 
disponíveis para o maior público possível? 
Quais são as barreiras econômicas, sociais e 
culturais que precisamos compreender e lidar 
melhor?

Estamos animados em explorar, com o  
Rinpoche, de que forma esse foco na conduta 
e na vida cotidiana pode servir de base para 
construirmos comunidades e grupos de  
prática inclusivos e sustentáveis.

Para mais informações visite tergar.org

“  

Eu tive um  
entendimento  
profundo e valioso 
dos ensinamentos 
e do ambiente. Me 
senti acolhido e  
participante de uma 
comunidade que 
pensa de maneira 
semelhante embora 
respeite as individu-
alidades.

”

        17.000 
pessoas assistiram 
online ao evento de 
Mingyur Rinpoche  
em Nova York        

        200% 
de crescimento nas  
inscrições para  
cursos online

        25.000 
assinantes do canal  
de Mingyur Rinpoche 
no YouTube  
(crescimento de  
74% em 2016)      

        32 milhões 
de pessoas viram o  
video de Mingyur  
Rinpoche “Como  
treinar a mente  
do macaco”                

           26.000 
pessoas receberam  
as atualizações dos 
videos de Ensina- 
mentos Mensais de 
Mingyur Rinpoche

Construindo e Sustentando a Comunidade



Programação Multilíngue
Como o interesse pelos ensinamentos de Mingyur Rinpoche tem 
aumentado ao redor do mundo, o Tergar vem adotando uma 
abordagem verdadeiramente multilíngue sobre como desen- 
volver e apresentar os programas, tanto ao vivo quanto online.

No verão desse ano, durante o retiro de prática europeu, nós 
oferecemos tradução simultânea em três idiomas. Também 
estamos fortalecendo nossos sites de idiomas e recentemente 
lançamos um novo site de Ensinamentos Tergar em espanhol, 
além de termos criado uma página multilíngue no Facebook 
para as Comunidades Tergar de Meditação europeias.

Nossos projetos em andamento incluem: fortalecer nossa  
capacidade de produzir ensinamentos em vídeo com legend-
as em diversos idiomas; fornecer conteúdos para download e 
streaming; e oferecer tradução simultânea de seminários  
virtuais ao vivo.

Esse informativo – que estamos publicando simultaneamente 
em seis idiomas – é mais um exemplo da nossa prioridade. Es-
peramos que vocês gostem.

Agradecemos por tudo que vocês fazem – em suas 
práticas e em suas vidas cotidianas – para tornar 

essa visão uma realidade!

Times de tradutores  
voluntários estão  

trabalhando  
ativamente em:

Se você não vê sua língua e  
está interessado em ajudar,  

por favor nos contate!

           Português     

                        Français   
     Deutsch 
                            Español

              English

    Pусский
                           Magyar

        български

Créditos das fotos: Bill Cooper, Nathalie Eno, Oscar Fernàndez, Dennis Lapré, Lindsay & Toa, Mafalda Rakoš, Amber Roniger, Sergey Smirnov, Kevin Sturm

Visite bit.ly/TergarTour2016 para ver as fotos da galeria online. 

“Tergar” e a logomarca Tergar são marcas registradas  
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