LEA
RNING PROGRAMS
A Oferenda Concisa de Sang: Programa de Suporte à
Prática
PONTOS-CHAVE PARA O APRENDIZADO
✔
✔
✔
✔

Video da prática completa de oferenda de sang com a melodia tibetana
Instrução e comentário sobre a história e contexto da prática de sang
Explicação da visualização da prática
Orientações e informação sobre as substâncias apropriadas

REQUISITOS
Antes de se inscrever neste programa, deve-se receber a transmissão oral da Oferenda
de Sang Concisa pertencente ao ciclo Lamé Tukdrup Barché Künsel, assim como ter
recebido uma iniciação raiz do ciclo Tukdrup Barché Künsel.
Este programa de suporte para a Oferenda de Purificação Concisa (Sang) oferece
ensinamentos em vídeo e áudio sobre como fazer oferendas de fumaça perfumada. Aqui
você pode descobrir os “comos” e os “porquês” desta prática profunda pertencente ao
ciclo Lamé Tukdrup Barché Künsel.

DESCRIÇÃO
Puja de Sang: Prática de Oferenda Vajrayana
Para aqueles que não estão familiarizados com a prática, você pode clicar aqui para ler
um artigo introdutório sobre o puja de Sang no nosso blog de sabedoria.

Oferenda de Purificação (sang) de acordo com o Lamé Tukdrup Barché
Künsel
REALIZANDO A MENTE DE SABEDORIA DO GURU, O DISSIPADOR DE TODOS OS OBSTÁCULOS

Na língua tibetana este texto é intitulado: Thugs sgrub bar chad kun sel gyi bsangs mchod
mdor bsdus bzhugs so

O grande Tertön Chokgyur Dechen Lingpa, último dos 108 grandes tertöns, revelou este
tesouro (terma).

O terma claramente afirma os benefícios da prática:
Se você fizer isso diariamente e, em particular, para organizar circunstâncias
auspiciosas
Ao iniciar atividades importantes do dharma e seculares
Todas as quedas, véus e fatores discordantes serão pacificados.
Circunstâncias propícias e excelência aumentarão sem esforço.
As colheitas serão abundantes, o gado prosperará e as linhagens familiares
florescerão.
A linhagem do dharma permanecerá longa e será elevada.
A excelência do recipiente e do conteúdo serão magnetizados,
e haverá abundância de auspiciosidade, bem-aventurança e excelência.
Em última análise, ao aperfeiçoar a acumulação de mérito,
a sabedoria suprema surgirá sem esforço.
Portanto, esta profunda instrução
deve ser estimada em em geral, por todos

Materiais de Suporte
Este programa de suporte para a Oferenda de Purificação Concisa (Sang) oferece
ensinamentos em vídeo e áudio sobre a prática de oferenda de fumaça perfumada.
Aqui você encontrará explicações sobre o significado e pontos-chave a serem lembrados
enquanto pratica. Além disso, segmentos de vídeo e áudio irão guiá-lo pela prática da
Oferenda de Purificação Concisa (Sang). Desta forma, você poderá aprender as melodias

corretas e observar o tempo para fazer oferendas. Mostramos várias formas diferentes
de fazer os rituais.
Em um dos vídeos, Phakchok Rinpoche realiza uma oferenda de sang com um grande
grupo. Assim, podemos aprender como fazer a prática em um ambiente de retiro. Além
disso, oferecemos gravações da prática em tibetano e em inglês para que você possa
acompanhar o texto. Recomendamos que você os assista e ouça repetidamente para
desenvolver uma familiaridade com o texto. Você pode alternar entre as duas línguas
para desenvolver uma compreensão do significado.

RECOMENDAÇÕES SOBRE A PRÁTICA
Esta é uma prática bela e profunda. Por ser tão profunda, por favor, seja gentil consigo
mesmo. Incentivamos você a lembrar que o tempo sempre é necessário para que
possamos desenvolver uma compreensão completa.
Acima de tudo, podemos entender a prática como uma oferenda às três jóias e à todas
as classes de seres sencientes. No entanto, não é necessário saber todos os detalhes
imediatamente. Praticar significa ganhar familiaridade e criar um padrão. E à medida que
você continua praticando, os elementos sutis da prática naturalmente se tornarão mais
claros. Para isto, também recomendamos que você use o fórum do aluno para fazer
perguntas.

Curso Inicial
Este programa de estudo em casa fornece suporte de áudio, vídeo e texto para ajudá-lo
no desenvolvimento da sua prática da Oferenda de Purificação Concisa (Sang). Esta
prática terma pertence ao ciclo Lamé Tukdrup Barché Künsel, O dissipador de
obstáculos. Para que você possa se engajar nesta prática, você deve ter uma iniciação
raiz Mahāyoga do ciclo Tukdrup Barché Künsel.
Além disso, por favor, obtenha uma transmissão oral (lung) da prática de Sang de um
lama desta linhagem. Dessa forma, você será capaz de obter todas as bênçãos da prática.
Este programa oferece gravações da prática para que você possa aprender as melodias
corretas. Além disso, oferecemos comentários de lamas seniores para ajudá-lo a
entender o significado profundo dela.

Por favor, volte para a página original em inglês e clique em “Start course”. Se você não souber
como se inscrever neste curso, clique aqui ou escreva para support@samyeinstitute.org.

Then, click on the black button to start the course:

