Convite para participação dos três próximos
eventos de prática global

Caros irmãos e irmãs do Dharma,
Neste Dia de Lua Nova, Phakchok Rinpoche e a equipe Samye alegremente convidam
você a participar de três eventos globais de prática com a sangha: Tsok Bum de Tsa
Sum (Três Raízes), puja de Lama Norlha e oferenda Riwo Sangchö. Esses eventos são
particularmente auspiciosos, pois todos os três ocorrem durante o mês milagroso do
ano do Boi de Ferro Tibetano, durante o qual todo o mérito é amplamente
multiplicado. Para mais informações, por favor clique aqui. Se você deseja fazer
oferendas para esses três eventos, clique aqui.

Texto de prática: Visite a página de eventos do Samye para obter links para todos
os três textos de prática. É aconselhável baixá-los perto da data de cada evento, pois
eles podem ser atualizados nos próximos dias.

Informações importantes sobre cada um dos três eventos e registro
do Zoom:
1. Tsok Bum de Tsa Sum (Três raízes):
Este será o nosso 8º e último tsok bum da série tsok bum iniciada por Phakchok
Rinpoche em julho de 2020. Nós acumularemos 100.000 oferendas de festim com
um encontro global no Zoom no Dia do Guru Rinpoche. Depois disso, este tsok bum
especial continuará por cinco dias consecutivos no centro de retiro da caverna
Asura.
Data: 22 de Fevereiro de 2021 (21 de Fevereiro nas Américas)
Hora: 8:00–11:00 a.m. horário do Nepal (23: 15 no Brasília)
Você pode verificar a hora na sua localização aqui
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O registro do Zoom é necessário para todos, independentemente se você ingressar ou
não na reunião do Zoom.
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.
Se você não conseguir participar do Zoom ou da transmissão ao vivo do YouTube, a
gravação será compartilhada logo em seguida na página do Facebook do Samye
Institute.

2. Puja de Lama Norlha:
Lama Norlha, uma das doze manifestações de Guru Rinpoche, é uma combinação
de todas as deidades iluminadas de prosperidade. Essa prática aumenta a
prosperidade externa, interna e secreta.
Data: 26 de Fevereiro de 2021 (25 de Fevereiro nas Américas)
Hora: 8:00–11:00 a.m. horário do Nepal (23: 15 no Brasília)
Você pode verificar a hora na sua localização aqui
Este não é um evento de acumulação, mas o registro é necessário para entrar no
puja online do Zoom.
Registro: Clique aqui para se registrar
Ingressando via YouTube:
Se você não puder participar do Zoom, inscreva-se no YouTube aqui.

3. Riwo Sangchö:
No dia de Chötrul Düchen, realizaremos a prática da oferenda de purificação
profunda de Riwo Sangchö. Isso concluirá toda a série de eventos globais que
começaram com o primeiro tsok bum em julho de 2020.
Data: 27 de Fevereiro de 2021 (26 de Fevereiro nas Américas)
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Horario: 8:00–11:00 a.m. horario do Nepal (23: 15 no Brasília)
Você pode verificar a hora na sua localização aqui
O registro do Zoom é necessário para todos, independentemente se você ingressar ou
não na reunião do Zoom.
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.
Se você não conseguir participar do Zoom ou da transmissão ao vivo do YouTube, a
gravação será compartilhada logo em seguida na página do Facebook do Samye
Institute.

Traduções no Zoom
Forneceremos tradução simultânea para o português.
Para saber mais sobre o registro no Zoom, informações de login e acesso aos canais
de idiomas em eventos do Zoom, visite https://samyeinstitute.org/faq/zoom/
Se você tiver alguma dúvida, envie um email para support@samyeinstitute.org.
Estamos ansiosos para praticar com você,
Samye Team
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