Puja de Lama Norlha
26 de Fevereiro das 8:00 am - 11:00 am (horário do Nepal)

Anunciamos com alegria o puja global online de Lama Norlha. Esta reunião online para o
puja coincidirá auspiciosamente com o aniversário de parinirvana do grande mestre,
Jetsün Milarepa. Além disso, como essa prática ocorrerá no primeiro mês do calendário
tibetano, o mérito será multiplicado, visto que este é o mês de aniversário dos milagres
manifestados pelo Buda Shakyamuni.
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Para saber mais, visite nossa página em Bumgyur Dawa, o primeiro mês do calendário
tibetano.
Lama Norlha, uma das doze manifestações de Guru Rinpoche, é uma combinação de
todas as divindades iluminadas da prosperidade e está contida no Chokling Tersar. Guru
Rinpoche ensinou que para aumentar a prosperidade é vital saber fazer oferendas e
praticar a generosidade. Para treinar a prática da generosidade, podemos começar
dando pequenas coisas e, então, gradualmente expandir, dando mais. Como praticantes
budistas, também treinamos a generosidade fazendo belas oferendas de altar, além de
sermos generosos com os seres sencientes.
Essa prática aumenta a prosperidade externa, interna e secreta. A prosperidade externa
inclui coisas materiais como comida, roupas, um lugar confortável para morar e assim
por diante. A prosperidade interior é a fortuna e o mérito de uma pessoa, juntamente
com virtudes pessoais, como contentamento, generosidade e calma de espírito. A
prosperidade secreta é a compreensão da natureza das coisas ou do vazio, o
desenvolvimento da consciência interior inata e a realização das qualidades do despertar
para o benefício de si mesmo e dos outros.
Além disso, no passado, Phakchok Rinpoche falou sobre magnetização e a totalidade da
prosperidade. Você pode buscar mais detalhes nesta mensagem do Dia do Guru
Rinpoche sobre o Lama Norlha.
Para aqueles que tem um vaso de riqueza, é bom mantê-lo em seu altar durante este
puja. Se você não tiver um, nós o convidamos a aproveitar a oportunidade para aderir a
esta prática e fazer belas oferendas, incluindo flores, incenso e assim por diante, em seu
próprio altar.
Phakchok Rinpoche iniciará este puja na sala do altar principal na Caverna de Asura junto
com os retirantes de três anos, que estão praticando lá. As oferendas de festim serão
organizadas diretamente na frente da caverna de prática de Guru Rinpoche.
O texto requerido está aqui
Registro: Clique aqui para se registrar, assim como o seu compromisso com o número de
malas de recitações que você acumulará.
Ingressando via YouTube:
Se você não puder participar do Zoom, inscreva-se no YouTube aqui.

Este evento é o penúltimo puja relacionado à nossa Série Tsok Bum 2020/21. Você pode
fazer uma oferenda aqui.
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