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Video berisikan latihan persembahan sang lengkap dalam langgam Tibet
Instruksi dan ulasan tentang sejarah dan konteks sang
Penjelasan tentang latihan visualisasi
Nasihat dan informasi tentang bahan-bahan yang tepat

SYARAT
Sebelum mendaftar ke program ini, terlebih dahulu perlu menerima transmisi lisan
Latihan Sang Singkat yang merupakan bagian dari seri Lamé Tukdrup Barché Künsel dan
telah menerima pemberdayaan untuk seri Tukdrup Barché Künsel.
Pr0gram penunjang Latihan Pembersihan Singkat (Sang) ini menawarkan video dan
audio pengajaran tentang melakukan persembahan asap wangi. Di sini Anda dapat
menemukan bagaimana dan mengapa dari latihan mendalam ini yang merupakan bagian
dari seri Lamé Tukdrup Barché Künsel.
DEKRIPSI

Pūjā Sang: Latihan Persembahan Vajrayāna
Bagi yang belum tahu tentang latihan ini, silakan klik sini untuk membaca artikel
pengenalan tentang pūjā Sang dari blog kebijaksanaan kami.

Persembahan Perbersihan (sang) menurut Lamé Tukdrup Barché Künsel
LATIHAN MEREALISASI BATIN BIJAK GURU, PENGUSIR SEGALA RINTANGAN

Dalam bahasa Tibet, teks ini berjudul: Thugs sgrub bar chad kun sel gyi bsangs mchod mdor
bsdus bzhugs so

Tertön Agung Chokgyur Dechen Lingpa, yang terakhir dari 108 tertön agung,
mengungkap teks ajaran berharga yang disembunyikan untuk diungkap kemudian ini
(terma).
Terma ini secara jelas menyatakan manfaat-manfaat dari praktik ini:
Jika Anda melakukan ini setiap hari dan khususnya untuk mengatur keadaan
bagus dan baik yang menguntungkan
Ketika memulai kegiatan dharma penting maupun kegiatan sekuler
Seluruh cela, tabir batin, dan faktor-faktor yang tidak harmonis akan
ditenangkan.
Keadaan yang kondusif dan luar biasa akan meningkat dengan mudah.
Panen akan berlimpah, ternak berbiak, dan garis keluarga berkembang.
Silsilah dharma akan tetap panjang dan terangkat.
Keunggulan wadah dan isinya akan didatangkan,
dan keadaan bagus dan baik yang menguntungkan, kebahagiaan, dan
keunggulan akan berlimpah.
Pada akhirnya, dengan menyempurnakan akumulasi jasa
kebijaksanaan tertinggi akan muncul dengan mudah.
Oleh karena itu, instruksi yang mendalam ini
Perlu dihargai bersama oleh semua

Bahan Pendukung
Pr0gram penunjang Latihan Pembersihan (Sang) Singkat ini menyediakan video dan
audio pengajaran tentang melakukan persembahan asap wangi.
Di sini Anda akan menemukan penjelasan tentang arti dan poin kunci untuk diingat saat
Anda berlatih. Selain itu, bagian video dan audio akan memandu Anda menjalani latihan
Persembahan Pembersihan (Sang) Singkat. Sambil mengikuti, Anda akan mempelajari
nada yang benar dan mengamati waktu untuk melakukan persembahan. Kami tunjukkan
beberapa jenis ritual yang berbeda. Di satu video, Phakchok Rinpoche melakukan
persembahan sang dalam kelompok besar. Dengan cara ini, kita dapat melihat dan
belajar bagaimana melakukan sang dalam keadaan retret. Selain itu, kami juga

menyediakan rekaman latihan dalam bahasa Tibet dan Inggris sehingga Anda dapat
mengikuti teksnya. Kami sarankan Anda untuk menonton dan mendengarkannya
berulang kali sehingga Anda dapat menjadi akrab dengan teksnya. Anda mungkin ingin
bergantian antara kedua bahasa tersebut agar lebih memahami artinya.

NASIHAT TENTANG LATIHAN
Ini adalah sebuah latihan yang indah dan mendalam. Karena begitu dalam, harap berbaik
hatilah pada diri Anda sendiri. Kami mendorong Anda untuk mengingat bahwa selalu
dibutuhkan waktu untuk bisa sampai memahami secara penuh. Yang terpenting, kita
dapat memahami latihan ini sebagai persembahan kepada tiga permata dan kepada
semua golongan makhluk hidup. Namun, tidak perlu untuk langsung tahu segala
detailnya. Berlatih berarti mendapatkan keakraban dan menciptakan pola. Dan seiring
dengan Anda terus berlatih, elemen-elemen halus latihan ini secara alami akan menjadi
lebih jelas. Selain itu, kami mendorong Anda untuk menggunakan forum siswa untuk
mengajukan pertanyaan.

Mulai Kursus
Program belajar di rumah ini menyediakan audio, visual, dan tulisan penunjang untuk
membantu Anda mempraktikkan Persembahan Pembersihan (Sang) Singkat. Latihan
terma ini adalah bagian dari seri Lamé Tukdrup Barché Künsel, Pengusir Segala
Rintangan. Untuk terlibat dalam latihan ini, Anda harus memiliki pemberdayaan akar
Mahāyoga untuk seri Tukdrup Barché Künsel. Selain itu, harap dapatkan transmisi lisan
(lung) latihan Sang ini dari lama silsilah ini. Dengan demikian, Anda akan dapat
memperoleh berkah penuh latihan ini. Program ini menyediakan rekaman latihan
sehingga Anda dapat mempelajari nada yang benar. Selain itu, kami juga menyediakan
ulasan dari lama-lama senior untuk membantu Anda memahami makna mendalam
latihan ini.
Silakan balik ke halaman asli dalam bahasa Inggris dan klik “Start course”. Jika Anda tidak tahu
bagaimana cara untuk mendaftar kursus ini, silakan tulis ke support@samyeinstitute.org.

