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“ 

Estamos criando 
essa visão juntos  
e este ano será o 
tempo para toda 
a comunidade 
compartilhar 
sua sabedoria 
e experiência 
coletivas

”

Nos poucos anos desde que voltei 
de meu retiro, fiquei encantado 
em ver quantos de vocês estão 
profundamente comprometidos 
com sua prática de meditação e 
apoiando um ao outro ao longo 
do caminho. Eu mesmo continuo 
me beneficiando das práticas que 
fazemos na comunidade Tergar. Elas 
são a força vital da nossa linhagem e 
nosso presente para o mundo nestes 
tempos conturbados.

Nós aprendemos muito ao longo 
dos anos, desde que nossa 
comunidade começou. Embora a 
essência da meditação não mude, 
a maneira como a introduzimos em 
nossas vidas e expressamos os 
ensinamentos precisa ser adaptada a 
diferentes tempos, lugares e culturas.

Este ano será um momento para 
voltar atrás e dar uma nova olhada 
em nossos programas, caminho e 
comunidade. Será um momento 
para incorporar tudo o que 
aprendemos juntos e refinar como 
apresentamos os ensinamentos e 
práticas no mundo moderno.

Em particular, nos concentraremos 
em reinventar a maneira como 
apresentamos a Alegria de Viver. 
Não se preocupe. Não perderemos 
todos os ensinamentos e práticas 
maravilhosos desse caminho, 
mas exploraremos como usar a 
tecnologia e os programas online 
sem perder o que só pode vir  
por meio de amizade, conversa  
e prática compartilhada.

Também vamos pensar como 
apresentar os ensinamentos e 
práticas budistas mais essenciais  
de uma maneira nova. Como 
sempre, nosso foco será destilar 
a essência dos ensinamentos e 
explorar formas de aplicar nossa 
prática na vida cotidiana. Aqui 
também estamos planejando 
reunir os melhores aspectos da 
comunidade, amizade e prática 
profunda, apoiados por tecnologia 
e programas e recursos online.

Este não é um projeto trivial. 
Estamos criando essa visão juntos 
e este ano será um momento  
para toda a comunidade 
compartilhar sua sabedoria  
e experiência coletivas.

Eu estou animado em compartilhar 
o caminho com vocês nos 
próximos meses e anos.

Yongey Mingyur Rinpoche

Queridos amigos, estudantes e companheiros meditadores,
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Novidades das Equipes Tergar
À medida que a Comunidade Tergar cresce e se 
desenvolve, o Tergar International criou equipes de 
funcionários em torno das principais áreas de trabalho 
da organização. Estas são as equipes que mantêm o 
Tergar funcionando sem problemas em seus esforços 
para levar os ensinamentos de Mingyur Rinpoche ao 
mundo. Como Rinpoche mencionou em sua carta 
de abertura, 2018 é um ano de desenvolvimento e 
investimento para o Tergar, e queríamos que você 
soubesse mais sobre o que está acontecendo  
“nos bastidores”.

A equipe de Desenvolvimento de Programas desenha 
novos cursos e programas, cria recursos para apoiar 
práticas e traduz os materiais do Tergar em vários 
idiomas. 2018 é um grande ano para a equipe. 
Estamos desenvolvendo agora novos cursos para o 
Vajrayana Online, atualizações dos manuais de prática e 
trabalhando com Mingyur Rinpoche e outras equipes do 
Tergar para redesenhar os programas Alegria de Viver e 
Caminho da Liberação, incluindo a produção de novos 
vídeos e materiais para uso no próximo ano. Os novos 
programas integrarão recursos online e baseados em 
aplicativos com eventos e programas ao vivo, tornando-
os mais acessíveis aos alunos de Rinpoche. Membros 
da equipe: Cortland Dahl (EUA), Lucas Henriksson 
(Suécia) e Maya Sepulchre (Bélgica / México).

A equipe de Liderança e Comunidade apóia e 
desenvolve a liderança dos grupos de prática Tergar e 
comunidades de meditação. Recentemente, mais de 
200 líderes do Tergar de todo o mundo encontraram-se 
em Kathmandu, no Nepal, para reuniões e treinamento. 
Nossa equipe também apóia a mentoria e o treinamento 
de uma equipe crescente de facilitadores para liderar 
workshops da Alegria de Viver. Este apoio à comunidade 
inclui webinars e conferências de treinamento, envio de 
recursos, apoio às atividades dos grupos e informes 
sobre atualizações de programas e currículos. Membros 
da equipe: Franka Cordua-von Specht (Canadá), 
Myoshin Kelley (Canadá / EUA), Ditta Ódor (Hungria), 
Tim Olmsted (EUA) e Antonia Sumbundu (Dinamarca).

A equipe de Promoção de Programas planeja e agenda 
todos os programas e eventos presenciais e online 
apresentados por Mingyur Rinpoche, Khenpo Kunga, 
pelos instrutores e facilitadores do Tergar e palestrantes 
convidados. Trabalhamos em estreita colaboração com 
as comunidades locais do Tergar no planejamento, 
inscrições e atendimento aos participantes. No 
momento, estamos coordenando esforços com  
outras equipes do Tergar e uma série de voluntários  
para apoiar a turnê de ensinamentos de 2018 de 
Mingyur Rinpoche nas Américas, Europa e Rússia. 
Membros da equipe: Cindy Ahlberg (EUA), Franka 
Cordua-von Specht (Canadá), Edwin Kelley (Austrália / 
EUA), Beth Korczynski (EUA), Max Maksimik (EUA)  
e Ditta Ódor (Hungria)
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A equipe de Gestão do Tergar com Mingyur Rinpoche na escadaria 

do monastério de Tergar Ösel Ling, Nepal. Fila de cima: Cortland 

Dahl, Cindy Ahlberg, Beth Korczynski, Isboset Amador. Fila de baixo: 

Edwin Kelley, Franka Cordua-von Specht, Antonia Sumbundu, 

Myoshin Kelley, David Fey, Maya Sepulchre, Tim Olmsted

Sessão de discussão em pequenos grupos no recente Encontro de 

Lideranças do Tergar. Os participantes do evento se empenharam 

em exercícios para vislumbrar o futuro do Tergar e apresentaram 

suas idéias diretamente a Mingyur Rinpoche.
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A equipe de Arrecadação de Fundos busca engajar a 
comunidade para apoiar financeiramente os esforços 
e atividades do Tergar em nossa missão de levar 
os ensinamentos de Mingyur Rinpoche ao mundo. 
Trabalhamos com patronos generosos e organizações 
que concedem subvenções, cujo apoio nos ajuda a 
investir no treinamento de nossa equipe e comunidade 
e no desenvolvimento de novos programas e recursos. 
Também estamos explorando a criação de novos 
benefícios para a comunidade Tergar. Membros da 
equipe: Cortland Dahl (EUA), Edwin Kelley (Austrália / 
EUA) e Beth Korczynski (EUA).

A equipe de Ccomunicações é responsável por divulgar 
os programas, eventos, políticas e notícias do Tergar. 
Trabalhamos em estreita colaboração com grupos 
e comunidades locais do Tergar para garantir que 
informações oportunas e precisas estejam disponíveis, 
coordenamos boletins informativos e gerenciamos 
mídias sociais. Também estamos trabalhando para 
garantir que o Tergar esteja em conformidade com as 
leis e regulamentações internacionais relacionadas à 
privacidade e comunicação de dados. O plano para 
2018 é criar kits de ferramentas de comunicação para 
apoiar grupos e comunidades Tergar locais em todo 
o mundo, enquanto expandimos nossa presença em 
mídias sociais multilíngues. Membros da equipe: Cindy 
Ahlberg (EUA), Franka Cordua-von Specht (Canadá), 
Cortland Dahl (EUA), Beth Korczynski (EUA), Max 
Maksimik (EUA) e Ditta Ódor (Hungria)

A equipe de Tecnologia trabalha com todas as equipes 
do Tergar para atender as necessidades tecnológicas 
da organização e apoiar o desenvolvimento e a oferta 
de programas, tanto presenciais quanto online. A equipe 
está desenvolvendo um aplicativo de acompanhamento 
para iOS e Android que será lançado no final deste 
ano. Também estamos planejando um novo Learning 
Management System (LMS), com lançamento em 2019, 
para fornecer conteúdo multilíngüe, acompanhamento 
de progresso online, planejamento de cursos e outros 
novos recursos interativos. Membros da equipe:  
Isboset Amador (México), Hector Escobar (México), 
Robert Glasmann (EUA), Kevin Gordillo (México),  
Max Maksimik (EUA)

Se você tem comentários ou perguntas relacionadas  
às atividades do Tergar, ou se você estiver interessado 
em ser voluntario do Tergar, envie um e-mail para  
info@tergar.org.

Para mais informações visite portugues.tergar.org

Rinpoche recebe o feedback dos grupos no Encontro de Lideranças 

do Tergar. O Encontro foi realizado dentro do gonpa no Monastério 

Tergar Ösel Ling, em Katmandu.

O Encontro de Comunidades do Tergar foi uma oportunidade 

única para as lideranças, tanto do Tergar Asia quanto do Tergar 

International, se reunirem com Mingyur Rinpoche. Mais de 200 

Líderes Comunitários Tergar - líderes de prática e coordenadores, 

administradores, facilitadores, instrutores e funcionários - de todo o 

mundo compareceram.
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2017 Realizadas

$1,794,000

Programas 75%

Arrecadação de Fundos e Administração 12%

Auxílio à Comunidade 13%

Programas 74%

Arrecadação de Fundos e Administração 12%

Auxílio à Comunidade 14%

Receitas de 
Programas 63%

Doações Individuais 29%

Subvenções 6%

Outras 2%

Receitas de 
Programas 67%

Doações Individuais 25%

Subvenções 6%

Outras 2%

2018 Orçadas

$1,939,000

2017 Realizadas

$1,802,000

2018 Orçadas

$1,974,000

Orçamento Operacional do Tergar International

Despesas Receitas

Pessoas em todo o mundo confiam no Tergar International para acessar os ensinamentos e materiais de prática, muitas destas pessoas fornecem 

apoio financeiro para tornar isso possível, incluindo doações diretas (cerca de um quarto de nosso orçamento operacional), taxas de retiros e 

assinaturas de cursos. No interesse da transparência e prestação de contas, aqui está um resumo dos recursos que recebemos e como os usamos. 

Se você tiver qualquer dúvida sobre a situação financeira do Tergar, envie-nos um e-mail para info@tergar.org.
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