
     Mensagem de agradecimento do ano 2019 

                 
       Agradecemos a todos os companheiros de jornada por estarem construindo 
conosco um lugar onde cursos, aulas, encontros e o Dharma podem se expandir, 
harmoniosamente, além do imaginado! 

O Refúgio Paradiso, um espaço com árvores, lagoa com gansos, galo e galinhas, 
pássaros e outros animais, além de suas casas, salas, refeitório e, principalmente um lugar 
feito por pessoas em busca de um mundo melhor, tanto para si como para o Planeta. Em 
conjunto, em parcerias, em partilhas e colaborações este espaço vai se tornando um 
verdadeiro Refúgio. 

Agradecemos a todos que participaram de uma forma ou de outra, desde os primeiros 
grupos, quando nem a cozinha estava pronta, até o final do ano com a vinda de mestres de 
outros países! 

Agradecemos aos mestres que nos inspiraram a caminhar rumo ao desconhecido, 

confiando em realizar um sonho, sonhado por tantos. Agradecemos ao nosso querido 
Jangchub por nos mostrar o caminho do Dharma e à Verena por ter nos inspirado no projeto!  

Agradecemos a realização dos Cursos de Formação de Instrutores de Mindfulness e a 
presença de todos que deles participaram! 

Agradecemos ao Jaime e Juliana a realização do primeiro ano de Retiro da 
Immeasurable School com os 5 jovens dedicados, que aqui moraram durante 3 meses! 

Agradecemos ao mestre Tarchin, à Mary e ao Andy, em sua amorosidade infinita; ao 

Edu Medeiros em sua profunda conexão com a Terra; a Jan Chozen Bays e Char Wilkins em 
sua serenidade e abertura. 

Agradecemos ao Ricardo Athias por fazer os tijolos virarem belas construções em 
tempo recorde!  Agradecemos à Tereza Telles, mestra cozinheira. Agradecemos a dedicação e 
cuidados do Alan e da Nelma!  

E a todos os parceiros e amigos, que estão fazendo esse sonho tornar-se realidade, 
Madalena, Corina, Wilson, Rita, Luiz, Lia, Soninha, Marcos, Luiza, Felipe, Roberta, Carol, 
Fernanda, Malvina, Nath, Tita, Rodrigo, Pati, Norma e tantos outros!                                                           

Para 2020 o caminho continua, o Lama Jangchub, junto com a Sangha, desenvolvendo 
o Centro de Retiros NovaYana em uma parte alta do terreno, “um centro para durar 500 

anos”. Agradecemos a oportunidade de poder fazer parte desta realização. 

Agradecemos ao grupo do Sitio Santo Antônio desenvolvendo o projeto da Ecovila, 
onde mais pessoas poderão se juntar a essa bela inciativa!! 

Que todo esse movimento possa beneficiar muitos seres, é o nosso desejo! 

Feliz Festas, um auspicioso 2020 e muito obrigado a todos! 

Nos vemos em 2020.  

          Paulo e Susana e Colaboradores do Refúgio Paradiso 


