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Caro(a) aluno(a) interessado(a) no curso de ‘Formação de Professores de Tog Chöd, seguem neste 
documento informações detalhadas sobre o ‘PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO DE PROFESSORES’ da Nangten 
Menlang International – NMI. 

 
Este é um documento, de responsabildiade da formadora Janaína Araújo, com informações 
complementares ao Formulário “FORMAÇÃO DE PROFESSORES LU JONG 1 - INFORMAÇÕES AO ESTUDANTE”, 
documento oficial da NMI, que pode ser encontrado no site na Nangten Menlang International - NMI, em 
inglês, por meio do link: 
https://tulkulobsang.org/itrfile/_1_/d28ab088fb8c4e3d88bd2a160024f850/LJ1_Student_Info_Sheet_EN.pdf. 

 

1 - Tog Chöd – Espada da Sabedoria  
 
O TogChöd – Espada da Sabedoria é um método criado pelo mestre tibetano Tulku Lobsang Rinpoche, 
que tem suas bases nos ensinamentos secretos da tradição tantrayana, especialmente  nas 
tradicionais danças monásticas Yaman e nos movimentos do Kalachakra. Foi criado como uma 
resposta direta às necessidades do mundo moderno. Precisamos de uma prática que nos liberte da 
nossa mente conceitual e que nos nos ligue ao nosso poder interno.  
 
O Tog Chöd é uma prática dinâmica e poderosa. Esta dança com uma espada nos traz diretamente 
para o momento presente purificando nosso corpo e mente. Com esta prática abandonamos o medo 
do passado, as expectativas em relação ao futuro e aprendemos a permanecer no momento presente. 
Desenvolvemos a capacidade de ir além da emoções negativas e criar nossa própria realidade de 
forma mais positiva. 
 
Cada vez mais pessoas no mundo têm interesse em aprender e praticar Tog Chöd, por este motivo 
Tulku Lobsang Rinpoche criou por meio da Nangten Menlang International o ‘PROGRAMA DE 
CERTIFICAÇÃO DE PROFESSORES’, com o objetivo de formar professores altamente qualificados, 
capazes de ensinar a prática e seus objetivos, simultaneamente mantendo a pureza de sua linhagem. 

 
Mesmo que você tenha pouca ou nenhuma experiência com o Tog Chöd, o ‘PROGRAMA DE 
CERTIFICAÇÃO DE PROFESSORES’ está estruturado para proporcionar todo o conhecimento necessário, 
para que você possa tornar-se um professor seguro e efetivo. 

2 - O Programa de Certificação de Professores da Nangten Menlang International: 

O ‘Programa de Certificação de Professores’, consiste de um processo que se inicia com a fase de 
preparação do interessado, desenvolve-se com o curso de formação e termina em um fim de 
semana de ensinamentos, com Tulku Lobsang Rinpoche, denominado ‘Masterclass de Certificação’.  

 
Durante o Programa de certificação cada potencial professor, que participa do curso de formação, 
deverá ser aprovado em exame oral, escrito e prático. Somente os alunos aprovados nos testes, pelo 
formador, serão autorizados a seguirem para o exame escrito com a NMI e a participarem da Master 
Class de Certificação com Tulku Lobsang Rinpoche. Por sua vez somente aqueles alunos que 
participarem da Master Class de Certificação serão autorizados e receberão a transmissao para 
ensinar.  
 
Os testes de qualificação oral e prático estão sob responsabilidade da formadora certificada pela NMI, 
enquanto que o teste escrito, a ser realizado por meio de plataforma on-line, e a Master Class de 
Certificação com Tulku Lobsang estão sob responsabilidade da Nangten Menlang International. 
 
O ‘Programa de Certificação de Professores de Tog Chöd foi  desenvolvido para manter a transmissão 
dos ensinamentos pura e assegurar que todos os professores estejam difundindo a prática com 
qualidade elevada. Portanto, se alguém está interessado em ensinar o Tog Chöd deve pagar pelo 
‘Programa de Certificação de Professores da NMI, se comprometer com seu aprendizado e assumir a 
responsabilidade de difundir esta prática com o respeito e cuidado que ela merece. Esta decisão exige 
encarar os ensinamentos e o processo de certificação de forma comprometida e dedicada, bem como 
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ter a correta motivação e o correto desejo pela aprendizagem e aperfeiçoamento. 
 
Somente após a conclusão de todo o processo do ‘PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO DE 
PROFESSORES’ o aluno receberá seu certificado, a benção e a transmissão direta de Tulku Lobsang 
Rinpoche, para que possa ensinar a prática de Tog Chöd em seu nome. 

 
 

2.1 - Detalhamento do Programa De Certificação De Professores: 
 
O ‘Programa de Certificação de Professores*’ para o curso de Tog Chöd é realizado com carga horária 
mínima de 202,5 horas, conforme exigido pela Nangten Menlang International, e está organizado em 
três etapas conforme detalhado a seguir: 

 
1. Fase de Preparação 
2. Curso de Formação* 
3. Master Class com Tulku Lobsang Rinpoche  

 

• Preparação 
 

A ‘Fase de Preparação’ consiste do processo de organização do aluno para submeter-se à formação 
de professores e deve ser encarada de forma compromissada pois o rendimento e sucesso do aluno 
durante o Curso formação de professores dependerá do seu nível de dedicação a esta fase.  
 
Nesta fase o aluno deve familiarizar-se com a prática (estar praticando nos últimos 12 meses, 
conforme critérios da NMI), encontrar um ‘Formador certificado’ e enviar sua carta de motivação a 
este formador. Por último o aluno deve realizar sua inscrição no Curso de Formação com o Formador 
e no ‘Programa De Certificação De Professores’ com a NMI. As inscrições devem ser efetivadas 
com o mínimo de 30 dias de antecedência ao início do curso, para que exista tempo suficiente para 
o formador receber o manual do aluno na lingua indicada.  
 
Para aqueles alunos que ainda nao estejam familiarizados com a prática a formadora Janaína Araújo 
oferece a opção de treinamento intensivo, durante o curso de formação. No entanto o aluno deve se 
dedicar em intensificar a sua própria prática e buscar por apoio extra caso julgue necessário ou seja 
solicitado pela formadora.  

 

• Formação 
 

O Curso de formação é oferecido exclusivamente por um Formador(a) certificado(a) pela Nangten 
Menlang International, e realizado com carga horária mínima 202,5 horas ao longo de 14 dias de 
ensinamentos (98* horas letivas obrigatórias), 85 horas de trabalhos extra-classe, 18 horas de 
Master Class com Tulku Lobsanf Rinpoche e 1,15 horas para o exame escrito. O(a) aluno(a) deve 
se comprometer em realizar o ‘Curso de Formação de Professores’ com 100% de participação, para 
ter uma correta formação e aprovação, a fim de avançar no ‘Programa de Certificação de Professores’ 
conforme mencionado no segundo parágrafo do item 2. 
 
O Curso de formação oferecido pela formadora Janaína Araújo alcança uma carga horária mínima de 
250 horas de dedicação devido às 8,5 horas (obrigatórias) dedicadas às ‘Avaliações de 
Acompanhamento’ do aluno (exames simulados), as 30 horas de prática (Opcional para alunos que 
cumpriram a fase de Preparação) e o número de horas necessárias para assistir (pelo menos uma 
vez) e estudar os vídeos dos movimentos gravados. 
 
*NOTA: (1) A formação de professores garante ao aluno o direito de ensinar a Prática de Lu Jong. Todos os professores que, 
futuramente, desejarem formar novos professores de Tog Chöd deverão ser autorizados por Tulku Lobsang Rinpoche, e participar 
de programa específico para ‘Formação de Formadores de Professores’. (2) Verifique a carga horária completa do curso no tópico 
5 - Agenda oficial do Curso. 
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• Master Class* 
 

A ‘Certification Master Class’ acontece ao longo de um retiro de 1 dia, no qual os alunos concluem 
seu processo de certificação e recebem a transmissão direta do mestre Tulku Lobsang Rinpoche e 
sua benção para ensinar. Durante esta etapa o(a)s aluno(a)s têm a oportunidade de receber 
ensinamentos diretamente do mestre para aprofundar seus conhecimentos e sua conexão com o 
mesmo, conectar-se de forma ainda mais profunda com o Tog Chöd e seus benefícios, e, ainda, 
aperfeiçoar seus movimentos, praticar e trocar experiências com a sangha de professores.  
 
O Candidato a professor deve concluir sua Master Class num período máximo de dois anos após o 
curso de formação. Para participar da Master Class de Certificação o aluno deve ter sido aprovado 
nos Exames de Qualificação (exames práticos com o formador), recomendado por seu formador e ter 
realizado o exame escrito (on-line) com a NMI.  
 
Os fins-de-semana de Master Class, acontecem pelo menos uma vez ao ano na Austria/Alemanha. 
Desde o advento da pandemia temos a opção de participar de forma on-line deste eventos. 
Informações detalhadas podem ser obtidas com sua formadora e informações da agenda oficial da 
NMI podem ser obtidas por meio do link://tulkulobsang.org/pt/tour.  
O Pagamento da taxa de inscrição na Master Class é feito diretamente à Nangten Melang 
International por meio de seu web-site.  
 
Após sua Master Class de certificação o professor recebe seu cerificado vitálicio e acesso à área do 
professor no site da NMI. É sincero desejo de ‘Tulku Lobsang Rinpoche’ que a autenticidade das 
práticas seja preservada e que a linhagem seja honrada. Por este motivo, os professores certificados 
são encorajados a participar regularmente de uma Master Class, para se manterem-se atualizados 
em relação à prática e para renovarem sua ligação à linhagem. Sempre que participem de uma Master 
Class os professores certificados receberão um Certificado de Participação para a Formação 
Avançada de Professores. 
 
A seguir você pode visualizar o Detalhamento do Programa De Certificação De Professores da 
Nangten Melang International em uma linha do tempo: 

 
 
3 – Agenda Oficial do Programa De Certificação e do Curso* Formação de Professores: 

 

O curso de Formação de Professores de Tog Cho¨d acontece por um meio de um conjunto de atividades 
de aprendizado e conteúdos autênticos e relevantes, capazes de gerar uma transformação real e positiva 
no aluno.  
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As atividades deste curso semi-presencial serão conduzidas, ao vivo, em plataforma segura on-line 
(Zoom) incluindo na carga horária do curso práticas regulares e avaliações (obrigatórias) para 
acompanhamento personalizado do aluno, além de um módulo presencial para aprofundamento e exames 
oficiais de qualificação em Belo Horizonte. Estas atividades estão ditribuídas conforme detalhamento a 
seguir: 
 

3.1 – Atividades Exigidas e Carga Horária: 
 

 
 

 
 

 

*NOTA: (1) Encontro presencial para aprofundamento dos movimentos e exames de Quaçlificação. (2) O item referente às 30 horas de 
sessões de praticas regulares é opcional para os alunos que cumpriram a fase de preparação e fizeram o processo de familiarizão com a 
prática de Tog Chöd ao longo do ano anterior ao curso. No entanto as aulas práticas nas datas de ensinamentos são obrigatórias para 
todos os alunos e fazem parte da carga horária do curso (3) As Datas podem sofrer alteração conforme necessidade da formadora ou 
interesse da turma. Qualquer alteração será comunicada e aprovada com antecedência.  

 

 

 

 

3.2 – Conteúdo Teórico e Prático do Curso de Formação de Professores de Tog Chöd 
 

Ao longo dos 14 dias de ensinamentos a formadora ensinará conteúdo teórico e prático incluindo a 

sequência de movimentos Tog Chöd 01 e 02, os movimento de Tsa Lung Lung Gyur e TSa Lung 

fundamental e outras práticas preliminares. O conteúdo programático está apresentado a seguir.  

 

 

MARCO TIPO ATIVIDADE DATAS* 
Horas 

Dedicadas 

Encontro 1 e 2 on-line Prática + Ensinamentos - Aula de Abertura 12 e 13/03 14

Encontro 3 0n-line Prática + Ensinamentos 26 e 27/03 14

Encontro 4 e 5 0n-line Prática + Ensinamentos 9/4 7

Encontro 6 0n-line Prática + Ensinamentos 30/04 e 01/05 14

Encontro 07 e 08 0n-line Prática + Ensinamentos 21 e 22/05 14

Encontro 09 e 10 0n-line Prática + Ensinamentos 11 e 12/06 14

Encontro 11 e 12 0n-line Prática + Ensinamentos 25/6 7

Encontro 13 a 14 Presencial* Encontro intensivo - Prática + Exames de Qualif icação   16 e 17/07 12

Aval. e Acomp Presencial Aula de Demontração até 15/08 2

Aval. e Acomp on-line Trabalhos Extra-Classe - Todo o curso - Data Limite *(1) até 15/08 85

Prática on-line Sessões de práticas regulares para preparação (4 meses)  *(2) MAR - JUL 33

Aval. e Acomp on-line Exames Simulados *(3) MAR - JUL 3

Prova on-line Exames de Qualif icação - Data Limite  *(4)  23/07

Prova on-line Exame Escrito on-line com NMI   *(5) 31/8 1,15

Prova on-line Envio Formulários oficiais - Exames de Qualif icação 22/8

Prova on-line Entrega Trabalhos práticos / Estágio supervisionado  *(6) até 15/08 4

Prova on-line Master Class com Tulku Lobsang Rinpoche  *(7) Sexta 09/09/2022 6

*(2) - Recomendável  - *(1,3,4, 5,6 e 7) - Obrigatório TOTAL 230,15

TEMPO DE 

DEDICAÇÃO

SÁBADOS Prática: 8:00 às 10:00 + Ensinamentos: 13:30 às 18:30 2h + 4h = 7h 

DOMINGOS Ensinamentos: 9:00 às 12:30 e 14:00 às 17:30 3,5 h + 3,5h = 7h 

Formação de Professores Tog Chöd - 2022

HORÁRIOS  DAS AULAS 
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A Transmissão do Tog Chöd 

• Tulku Lobsang – Biografia, Ensinamentos e mestres 

• A importância da Transmissão 

• A Nangten Menlang International 

• O significado de Tog Chöd 

• As origens do Tog Chöd 

• A prática de Tchöd 

Bebefícios e Background 

• O que é o Tog Chöd 

• As origens do Tog Chöd 

• Entrar no momento presente por meio do movimento 

• Cultivar uma mente clara 

• Criar um bom Karma 

• Liberar Bloqueios no Corpo 

• As Raizes do Tog Chöd 

Princípios do Budismo 

• A Natureza de Buda  

• Sabedoria e método 

• O Auto-apego e as Emoções Negativas 

• Vacuidade – A existência interdependente 

• Karma 

• Os Três Veículos 

• Guru Yoga 

Tantrayana - O Caminho do Diamante 

• O 5 Elementos 

• Três Dimensões do Corpo e Mente 

• Não Rejeite, transforme 

• Tantrayana Pai e Tantrayana Mãe 

• Os três tipos de mestres 

• Deidades 

A Filosofia do Tog Chöd 

• Cortar os Pensamentos 

• A Espada – Um Símbolo de Sabedoria 

• Sabedoria é Amor, Amor é Sabedoria 

• Estar no momento Presente 

• O Poder da Decisão 

• Os Quatro Poderes 

• Ação e karma 

• Yamaraja – Um símbolo do Karma 

• Espaço e Liberdade 

• A prática da compaixão 
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4 - Preços Oficiais do ‘Programa de Certificação de Professores’ e Módulo Extra: 
 
Conforme esclarecido no item 2.1 o ‘Programa de Certificação de Professores’ da Nangten 
Menlang está organizado em três etapas (Preparação, Formação e Master Class). Cada uma 
destas etapas prevê algum nível de investimento de esforço e recursos por parte do aluno 
interessado em tornar-se professor conforme detalhado a seguir: 
 

 

4.1 - Programa de Certificação de Professores de Lu Jong’ 

A Nangten Menlantg mantém condições especiais de valores para as Formações do seu 
‘PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO DE PROFESSORES’ realizadas na América Latina, tanto para 
pagamento ao Formador Certificado (Curso de Formação), quanto para pagamento, diretamente à NMI 
(Taxa de Inscrição no programa de Certificação) conforme a seguir:  

 

• Taxa de inscrição no Programa de Certificação de Professores com a NMI: € 220*(1) 

• Curso de Formação de Professores no Brasil com formador(a) certificado: R$ 5.800,00*(2) 

• Taxa de inscrição na Master Class de Certificação com Tulku lobsang Rinponche: € 180*(3) 

 

*Para fazer sua inscrição com desconto no site da NMI solicite o voucher de desconto à sua formadora.  
 

*NOTA: (1) € 220* - Pagamento à Nangten Menlang International. Preço exclusivo para inscrições no Programa de Certificação de 

Professores para residentes na América Latina (2) R$ 5800,00* – Pagamento ao Formador pela organização e execução do Curso de 
Formação de Professores - Preço exclusivo, para pagamento à vista em formações realizadas em território brasileiro. O formador pode 
incluir custos necessários, ou mesmo praticar um valor diferenciado conforme seu grau de experiência e atividades oferecidas, mas não 

pode praticar um valor menor do que o estabelecido pela NMI para todos os formadores em cada território. (3) € 180* - Pagamento à NMI 
à época da participação na Master Class de Certificação.  

 

 

4.2 – Conslusão do curso de formação fora do período regular 

 
Conforme exigência da NMI o Aluno deve concluir o Curso de Formação de Professores com 100% de 
participação e aproveitamento. Caso o aluno tenha alguma questão pessoal que o impossibilite de 
participar das aulas deve avisar a formadora com a máxima antecedência possível para que seja 
definida a melhor alterantiva de condução dos ensinamentos em datas futuras.  
 
A Nangten Menlang autoriza ao aluno uma única falta, e de qualquer forma, o aluno e a formadora 
devem encontrar alguma solução para que o aluno receba o conteúdo da aula que faltou, e seu 
rendimento seja avaliado conforme os demais alunos. Neste curso o aluno que perder uma aula deverá 
assistir a aula gravada e/ou realizar exercícios específicos relacioandos ao conteúdo perdido. 
 
Caso o aluno não consiga cumprir a participação integral no curso será necessário investir em um 
treinamento extra para alunos que não concluiram a formação no período regular estabelecido. Esta 
adaptação precisará ser organizada com a formadora de forma que o aluno possa concluir sua Master 
Class dentro do período de dois anos, que é o periodo máximo para conclusão da sua certificação. O 
pagamento para realização deste módulo, caso necessário, desve ser solicitado diretamente a 
formadora e terá um custo minímo previsto (R$1240,00 ) que poderá ser maior conforme o número de 
dias de treinamento necessário.  

 

*NOTA: (1) R$1240,00 - Este valor inclui no máximo tres dias de trabalhos com o(s) aluno(s) que não concluiram o curso no tempo 
planejado e não inclui custos extras como viagens e alimentação seja por parte do Formador ou do(s) aluno(s). (2) Os custos de 
formação, certificação, renovação ou módulo extra não incluem custos de viagem, alimentação, acomodação, taxas de câmbio ou de 
outras instituições. 
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5 - Condições e informações para pagamento: 

 

5.1- Pagamento à Nangten Menlang International - NMI: 
 

 

8.1.1 - Taxa de inscrição no ‘PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO DE PROFESSORES’: 
 

A taxa de inscrição no valor de 220€ (valor reduzido para a América Latina – solicite seu voucher À 
formadora) deve ser paga diretamente à NMI, pelo menos 30 dias antes do início da formação para 
garantir tanto o processamento liberação do manual do aluno. O pagamento da taxa de inscrição deve 
ser realizado por meio de cartão de crédito utilizando o site da NMI. Para pagar a taxa de inscrição o 
aluno deve: 

Criar seu login e senha no site da Nangten Menlang International – NMI por meio do link: 
https://tulkulobsang.org/en/registration?return=aW5kZXgucGhwP0l0ZW1pZD0yMzI= 

 

Fazer login no site da NMI , usando o usuário e senha criado e proceder com sua inscrição. Escolher 
a opção "AMÉRICA DO SUL - PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO DE PROFESSORES" - Lu Jong 1, por meio do 
link: https://tulkulobsang.org/pt/tour/43-certification-program/g-234-teacher-certification-program-2018#p-1293 

 
 

A taxa de inscrição junto à Nangten Menlang International tem como principais finalidades: 
 

• Construir e manter o web site internacional www.lujong.org. (para todos os métodos)  

• Manter a página pessoal do professor certificado, que pode ser editada de forma autônoma, com 
informações sobre sua sua biografia e do website pessoal. 

• Disponibilizar informações dos professores certificados, seus contatos e próximos cursos a serem 
realizados. 

• Criar e permitir acesso a artigos de imprensa, material de marketing e fotos oficiais no espaço do 
professor. 

• Tradução, impressão e atualização do Manual de Tog Chöd para várias linguas. 

• Apoiar a divulgação mundial do método. 

 

8.1.2 - Taxa de inscrição na MASTER CLASS de Certificação: 
 

A taxa de inscrição no valor de 180€ deve ser paga diretamente à NMI, à época da sua mascter Class.   
 

O pagamento deve ser realizado, após a conclusão da sua formação, por meio de cartão de crédito, e 
utilizando o site da NMI por meio do link abaixo: https://tulkulobsang.org/pt/tour/14-alemanha/g-244-master-class-%E2%80%93-
lu-jong-1,-lu-jong-2,-tog- ch%C3%B6d.   

 

 

9.2 - Pagamento ao Formador Certificado (Organizador do Curso de Formação): 
 

A taxa referente ao Curso de Formação deve ser paga diretamente a formadora certificado, responsável 
pela organização e execução do curso que pode oferecer condições de pagamento conforme suas 
possibilidades. Para esta formação o aluno pode escolher entre as seguintes opções: 

 
 

1.  R$5800 – Pagamento à vista com desconto, ou em três (03) parcelas antecipadas, do valor 
referente ao ‘Curso de Formação de Professores’- (10/01/2022, 10/02/2022 e 10/03/2023) 

 

2. R$6.250 - Pagamento parcelado em dez (10) parcelas diretamente à organização do curso 
(Transferência bancária ou boleto - Inclui taxa de parcelamento e  Não incide taxas e juros de cartão de crédito*(2) 

 

https://tulkulobsang.org/en/registration?return=aW5kZXgucGhwP0l0ZW1pZD0yMzI=
http://www.lujong.org/
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3. R$6.250  - Pagamento parcelado em até 12 parcelas utilizando o Pagseguro diretamente 
no site da formadora. (Inclui taxas de parcelamento no cartão de crédito conforme o serviço PagSeguro) 

*NOTA: (1) Dados bancários ou boleto para conclusão do pagamento, devem ser obtidos diretamente com a organização do curso de 
formação. (3) Os alunos que decidirem fazer o pagamento por meio de cartão de crédito deverão assumir a taxa de administração e juros 
para o serviço de parcelamento oferecido pelo serviço PagSeguro. 
 

10 - Sobre o Manual: 
 

• O Manual oferecido pela Nangten Menlang International - NMI é uma compilação de todo o 
material oficial do Curso de Formação de Professores de Tog Chöd e está disponível nas versões 
portuguesa, inglesa, francesa, alemã e espanhola. 

• O aluno pode ter acesso a apenas uma versão do Manual. A formadora fornecerá o acesso on-
line ao manual em português.  

• As pessoas que tenham fluência em inglês podem optar pela versão inglesa que é a original. 
Caso o aluno escolha o manual em lingua inglesa, e deseje fazer o teste escrito em português, 
deverá estar atento ao fato de que irá estudar em uma lingua e fazer o teste em outra e, portanto, 
adaptar seus estudos a esta condição. 

• O aluno não poderá compartilhar o Manual com outras pessoas uma vez que este é de 
proporiedade da NMI e foi desenvolvido exclusivamente para os alunos que se dedicam a este 
curso de formação. Também é importante notar que este manual contém ensinamentos preciosos 
e sagrados do Budismo Tantrayana, que tradicionalmente são apenas transmitidos oralmente de 
mestre a aluno. 

• O manual será entregue ao aluno no primeiro dia do curso de formação conforme instruções da 
NMI. 
 
 

11 - Cláusula de Cancelamento*: 

1 – Cancelamento por parte dos alunos: 
 

• Caso o estudante desista do curso de ‘Formação de Professores de Lu Jong, antes do início do 
curso, será cobrada taxa de cancelamento de 15% do valor pago ao formador e 15% do valor 
pago à NMI. 

• Caso o estudante desista do curso de ‘Formação de Professores de Lu Jong’, após o inicio do 
curso, será cobrada taxa de cancelamento de 100% do valor pago  ao formador e 100% do valor 
pago à NMI. 

 
2 – Cancelamento por parte da organização: 

 

• Para a efetiva realização deste curso de ‘Formação de Professores de Tog Chöd, com módulo 
presencial em BH, será exigido um número mínimo de 3 alunos. Caso não haja o número mínimo 
de inscrições necessárias, o curso poderá ser cancelado sem ônus para a organização e aluno. 

• Em caso de cancelamento por parte da organização, os valores pagos serão devolvidos 
integralmente.  

*NOTA: Demais aspectos relacionados à política de cancelamento não previstos neste tópico devem ser avaliados diretamente 
com a organização do curso. 

 
 

12 - Local do Curso:  

O curso será realizado em platafroma on-line, com módulo presencial em Belo Horizonte, em 
endereço a ser comunicado após a inscrição dos alunos. 
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Sobre a Formadora: 
 

 

Janaína Araújo é graduada em Computação e pós graduada em 
Telecomunicações e Gestão de Negócios. Dedicou a primeira parte da sua vida 
profissional a atividades como inovação, planejamento e implantação de novas 
áreas organizacionais, gestão de mudanças organizacionais, gestão de equipes 
e gestão de projetos. 

Desde 2014 é aluna do mestre Tulku Lobsang Rinponche com quem se formou 
Professora e Formadora de Professores nas práticas da tradição tibetana de Lu 
Jong, Tog Chod e Shiné – Meditação Tradicional Tibetana (Shamata em 
sanscrito).  

Após tres anos de estudos e prática com Tulku Lobsang Rinpoche, na Europa, (pois não existiam 
professores no Brasil) decidiu tornar-se professora de Lu Jong. Na oportunidade de sua formação decidiu 
apoiar a criação do sistema de transmissão destes ensinamentos no Brasil trazendo sua formadora da 
Europa e ajudando a formar os primeiros professores de Lu Jong no Brasil. Desde então não parou de 
aprofundar seus conheciemntos e relaizações e em 2019 decidiu dedicar-se exclusivamente em transmitir 
os yogas do movimento da linhagem Tulku Lobsang no Brasil abandonando sua linha de trabalho anterior.  

Desde o ano de 2016 pratica Tog Chöd como prática de autoconhecimento e transformação. Por meio desta 
prática recebeu muitas bençãos e realizações e pôde aprofundar seus estudos sobre o Tantrayana ao longo 
dos anos ajudando inúmeros alunos.  

A seguir alguns dos principais Retiros e Ensinamentos que participou com o Mestre Tulku Lobsang Rinpoche 
desde 2014: 

 

• "Guru Yoga - Despertar do Mestre Interior" 

• "Despertar a Mente, Abrir o Coração"  

• "Vajravarahi Empowerment By His Holiness Kyapgon Ngawang Tenzin Rinpoche" 2016 e 2020 

• "Shiné - Mindfulness Education" – 2016 e 2021 

• Tummo Fire – Retreat  - 2016, 2019 e 2021 

• "Tummo – Bliss Retreat"  - 2021 

• "Psicologia Budista e Mindfulness"  

• Lu Jong 1 - Certification Event  

• "Nepal Pilgrimage: Guru Yoga Teachings With Tulku Lobsang Rinpoche"  

• "Lu Jong 1 Retreat" – 2018 e 2020 

• "Tog Chöd Educators Training"  

• “Lu Jong – Educators Training” 
• "Complete Tummo - Inner Fire Retreat" – 2016, 2018, 2019 e 2021 (online) 

• Lu Jong - Tibetan Healing Yoga Retreat (mais recentes 2018 e 2019) 

• "Bliss - Meditating on Substantial Love"  

• “Heart Sutra – O sutra do coração” e “Despertar a mente, abrir o coração" 

• Tradicional Medicina Tibetana 1 e 2 

• Lu Jong 1- Treinamento Avançado de Professores 1 e 2  

• RIGPA  

• Seis yogas de Naropa - Curso Online ao Vivo 

• Mahamudra – “The Ultimate Nature of Mind, Teachings” By His Holiness Kyapgon Ngawang Tenzin 
Rinpoche 

 

Mais informações sobre a formadora podem ser obtidas em: http://www.lujong.org/janainaribeiroaraujo   
e  www.janaina-araujo.com/sobre/ 

https://tulkulobsang.org/pt/tour/23-portugal/g-78-portugal-tour-2014-12-02-12-37-43#p-208
https://tulkulobsang.org/pt/tour/23-portugal/g-116-awaken-your-mind,-open-your-heart-retreat-2015-11-26-16-16-25#p-389
https://tulkulobsang.org/pt/tour/19-spain/g-130-vajravarahi-empowerment#p-460
https://tulkulobsang.org/pt/tour/23-portugal/g-127-mindfulness-education-2016-01-27-08-26-54#p-446
https://tulkulobsang.org/pt/tour/23-portugal/g-166-tummo-retreat-2016-11-17-13-37-06#p-705
https://tulkulobsang.org/pt/tour/23-portugal/g-206-buddhist-psychology-and-mindfulness-retreat,-portgal-tour#p-817
https://tulkulobsang.org/pt/tour/42-nepal/g-203-nepal-pilgrimage#p-814
https://tulkulobsang.org/pt/tour/14-alemanha/g-238-lu-jong-retreat#p-968
https://tulkulobsang.org/pt/tour/16-%C3%A1ustria/g-266-tog-ch%C3%B6d-educator-training#p-1071
https://tulkulobsang.org/pt/tour/20-b%C3%A9lgica/g-240-tummo-inner-fire-retreat-2018-08-14-15-22-19#p-982
https://tulkulobsang.org/pt/tour/16-%C3%A1ustria/g-257-lu-jong-tibetan-healing-yoga-retreat,-austria-tour#p-1054
https://tulkulobsang.org/pt/tour/14-alemanha/g-271-the-power-of-trust-retreat,-germany-tour#p-1143
https://tulkulobsang.org/pt/tour/23-portugal/g-116-awaken-your-mind,-open-your-heart-retreat-2015-11-26-16-16-25#p-389
https://tulkulobsang.org/pt/seus-ensinamentos-online/rigpa-online-live-retreat
http://www.lujong.org/janainaribeiroaraujo

