
  Irmandade da  TERRA PURA 
    Instituto

CASA DA SÉTIMA ORDEM CoMPaz 
                                                                                                                      

Seminário de estudos e práticas Buddhista  Com Bia Bispo
De 30 de janeiro  a 01 de fevereiro de 2015 – na CoMPaz

INTRODUÇÃO

O trabalho que estou  desenvolvendo visa o não sectarismos e tem o intento de ajudar as pessoas a 
transformarem a própria mente, equilibrar o seu próprio campo magnético e ser o seu próprio mestre. 
Pois a nova Era, ou seja a Era de aquário, na qual estamos prestes a entrar, não vai ser mais a Era de 
Guru e seguidores ou mestres e seguidores. Cada uma vai ser o seu próprio mestre. Para sermos o 
nosso próprio mestre temos que tomar consciência d luminosidade inata que todos os seres possuem. 
E isso só é possível  por meio da integração dos estudos e práticas na vida diária, da integração e 
respeitos  entre as pessoas. É isso que ultimamente o Dalai Lama esta focando em suas palestras.
Os meus grupos de estudos e seminários, são abertos as todas as pessoas, buddhistas e não, mas que 
são interessadas no seu próprio desenvolvimento, para que num futuro eles mesmo sejam luzes. Os 
ensinamentos do Buddha visa a autoterapia, e para isso é preciso vivenciar os ensinamentos e não 
deixá-los somente a nível intelectual. No meu trabalho incorporei os estudos Buddhista, técnicas de 
respiração seja hinduísta que Sufi que é essencial para controlar a nossa mente, meditações e práticas 
de Tara para restaurar a nossa energia com a energia da Mãe Universal.

AS   10     NÃO     VIRTUDES     E     DA     LEI     DA     CAUSA     E     RESULTADO     KARMA     DO     PONTO     DE     VISTA   
BUDDHISTA.

Um dos ensinamentos principais do Buddha interessa a lei de causa e resultado '(las-dre). Embora a 
pessoa pode saber muito sobre do Dharma, mas se ela não agir conforme esta Lei, não vai ser de 
nenhum benefício todos os conhecimentos.

Para os principiantes, o caminho certo seria  ser ou viver  de acordo com a lei de causa e resultado; 
depois estudar e  a compreender as quartos Nobres verdades, os doze anéis  ou elos da origem 
Interdependente, as duas verdades: a verdade Convencional e a verdade Última e o Vazio. A 
compreensão  da shunyata e a da  lei de causa e resultado apoia um ao outro, e cada um está 
incompleto sem o outro.

Para entendermos ambos os níveis da verdade, primeiramente a pessoa precisa entender a lei de causa 
e resultado. Entre  entender o vazio/shunyata e a lei de causa e resultado, essa ultima é mais difícil 
entender completamente.

Todos os seres na existência cíclica procuram a felicidade,alegria  mas isto se torna muito difícil de ser 
encontrada porque os eles não criam as causas necessárias que conduzem a esta felicidade, alegria.

MANHÃ DE PRÁTICA DE TARA  
Tara é o arquiteto da energia feminina universal. 

Conhecida como a Mãe de todos os Buddhas. Isso porque ela é a essência da Sabedoria Universal, e 
todos os Buddhas, Bodhissatvas e seres Iluminados nascem dessa Sabedoria. A realização desta 
Sabedoria é fundamental para nossa felicidade  temporária e última que é a  Iluminação. Ela também é 
chamada de a “Joia que satisfaz todos os desejos”. Através de sua pratica, entre vários benefícios, pode 
eliminar o sofrimento infligido por venenos exteriores e internos, por epidemias perigosas, espíritos 
maus, perigos, etc. Tara é também a energia que dissipa as emoções negativas da inveja, ciume e 
competição.

Os grandes mestres dizem que ela é equivalente a Maria.

Essa  prática é muito poderosa e será composto de visualizações, recitações de sadhana e mantra 
formando uma corrente de recitação para a paz e o benefício de todos os seres espalhados pelo 
universo.
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FICHA DE INSCRIÇÃO 
Seminário de estudos e práticas Buddhista  de 30/01 a 01/02/2015 
na Comunidade Morada da Paz – Br 116 – Km 409 – Triunfo - RS

Nome : _______________________________________________________________

Telefone : _____________________________________________________________

e-mail : _______________________________________________________________
 

Pertence a alguma instituição : ____________________________________________

Categorias: (    )  RESOL     (    )   irmandade    (    ) demais participantes

Já tem aproximação com o budismo?  (    )  sim     (    ) não

1 º dia – 30/01/2015
- Chegada ao local do seminário: 19:30
- Introdução do seminário e explicação dos exercícios respiratórios às 20:30
- Exercícios respiratórios da purificação dos 5 elementos e recitação da sílabas mântricas: 21:30

2 º dia – 31/01/2015
- Exercícios respiratórios: 6:00 às 7:30
- As 10 não virtudes e a lei da causa e resultado (karma)
: 9:30 às 11:30 / 12
- Almoço: 12 às 13
- Descanso depois do almoço: 13 às 14
- As 10 não virtudes e a lei da causa e resultado (karma): 14 às 16:30
- Intervalo para o cafezinho ou chá: às 15 – (por 20 minutos)
- Explicação sobre Tara: 17:30 às 18:30
- Lanche leve: 19:00
− Exercícios respiratórios da purificação dos 5 elementos e prática do perdão: 20:00

3 ª dia – 01/02/2015
- Exercícios respiratórios: 6:00 às 7:30
- Café da manhã: 8 às 9
- Prática de acumulação do mantra de Tara: 8:45 às 12
- Almoço: 12 às 13
- Reunião de agradecimento: às 13:30

     Durante as sessões de meditações e estudos se aconselha

Usar roupas apropriadas (ex: calça larga comprida, saia comprida, bermudas, camisetas) sapatos ou chinelos 
confortáveis (se pede de não usar shortinhos,  blusinhas ou blusas muito decotadas por respeito aos outros 
participantes)
Usar almofadas confortáveis
Trazer material para escrever, tomar notas, canetas, e, possivelmente quem tiver rosário, o traga
Desligar os celulares durante as horas de atividades.
Por causa do retiro de Tara, durante esses 3 dias se pede: evitar comer qualquer tipo de carne ou o uso de bebidas 
alcoólicas.

Observações: 
É necessário levar barraca se for 
pernoitar pois não dispomos de 

alojamento.  O uso de repelente e 
protetor solar é limitado.


