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DRUKMO GYAL nasceu no nordeste do Tibete em uma família de iogues. Cresceu em um ambiente 

em que mantras, ioga e meditação eram práticas diárias. Com o apoio da comunidade iogue local, 

aprendeu mantras com melodias antigas e começou a se apresentar em público em 2008, tendo 

gravado seu primeiro disco, "Purification Voice of Tibet", na Espanha, em 2014.  

Seu segundo álbum, "Tibetan Mantra Healing", foi lançado em 2016, com destaque para o sistema 

de cura espiritual da Sowa Rigpa, a Medicina tradicional tibetana, que aprendeu com Dr. Nida 

Chenagtsang, detentor direto de linhagem e fundador da Sorig Khang International.  

Seu terceiro álbum, "Tibetan Healing Chants", foi lançado em maio de 2018 e será apresentado em 

seus concertos e cursos em Belo Horizonte. Sempre que se apresenta, Drukmo faz questão de tocar 

com músicos locais, o que também acontecerá aqui em Belo Horizonte.  

Drukmo passa a maior parte do ano viajando pela Europa, Ásia e América do Norte ensinando cura 

tibetana por mantras, terapias externas da Sowa Rigpa, tais como massagem KuNye e os exercícios 

do Nejang, divulgando, através de cursos, retiros e palestras, o ciclo Yuthok Nyingthig, a prática 

espiritual dos médicos, e fazendo apresentações musicais. Agora, o Brasil entrou em sua agenda, e 

esperamos que nos visite anualmente. 

 

 

DR. NIDA CHENAGTSANG nasceu na província de Amdo, no nordeste do Tibete, e estudou Sowa 

Rigpa, Medicina Tradicional Tibetana, na Universidade de Medicina Tibetana de Lhasa. Seu 

aprendizado das práticas do Budismo Vajrayana se deu com mestres de todas as escolas do Budismo 

Tibetano. É detentor da linhagem Yuthok Nyingthig, a tradição espiritual da Medicina Tibetana, e 

das tradições espirituais da comunidade iogue dos ngakpas da região de Rebkong, Tibete. 

Dr. Nida é cofundador e diretor médico da Sorig Khang International e cofundador do International 

Ngakmang Institute, criado com o intuito de preservar e manter a cultura não monástica ngakpa. 

Publicou vários livros e artigos sobre Yoga e Medicina Tibetana, tornando-se uma referência mundial 

em Sowa Rigpa, a medicina tradicional do Tibete. Além de seu trabalho como médico, ensina Sowa 

Rigpa e a tradição Yuthok Nyingthig em mais de 40 países. 

 



YUTHOK NYINGTHIG é um ciclo de práticas budistas composto (ou redescoberto) pelo ngakpa e 
fundador da Medicina Tradicional Tibetana Yuthok Yontan Gonpo, que leva os praticantes a 
vivenciar a união da Medicina e da prática espiritual através do Budismo Vajrayana.  

Em sua omnisciência, Yuthok previu que, em tempos futuros, as pessoas enfrentariam muitos 

obstáculos em seu caminho no Budismo. Por isso, registrou para a posteridade uma série de 

ensinamentos com várias versões e níveis de práticas tradicionais do Vajrayana adequadas para 

alunos de diversas capacidades. Transmitiu ensinamentos extensos, mas condensados, que os 

praticantes leigos, sem tempo nem recursos para seguirem treinamento e retiros prolongados, 

difíceis e caros poderiam integrar em suas vidas e usar para benefício próprio e de todos os seres. 

Com seus métodos concisos e suas bênçãos imediatas, é a prática perfeita para as pessoas 
superatarefadas do mundo moderno. Suas técnicas desenvolvem a intuição e a capacidade de cura 
junto com o cultivo da sabedoria e da compaixão. 

É uma prática espiritual muito importante para os médicos da Medicina Tradicional Tibetana, 
pessoas que trabalham com a cura e meditadores de todas as linhagens. Já que Yuthok Nyingthik 
não é sectário, grandes lamas de todas as escolas - Nyingma, Kagyu, Sakya, Geluk - o seguem, e seus 
ensinamentos se espalham por diferentes comunidades monásticas. Para médicos qualificados, 
esses ensinamentos profundos são indispensáveis.  

 

 

 


