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Lecția 3

Un rezumat

Textul pe care îl învă ăm se nume te:țăm se numește: ște:

བློ་སྦྱོང་ཚིག་བརྒྱད་མ།
Lo Jong Tsik Gyema

Lo Jong  = transformarea min ii,ții,
Tsik     = vers, verset,
Gyema    = opt, 
Ma     = sufix pentru feminin.
Deci, cele opt versete de antrenare a min iiții, .

Numele autorului este:

རྡོ་རྗེ་སེང་གེས།
Dorje Senge
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Cunoscut i sub numele de:ște:

གླང་རི་ཐང་པ།
Lang ri tangpa

De cele mai multe ori, marii mae tri au cel pu in două nume. Numele cu care s-au născut, numelește: țăm se numește:
de călugăr i câteodată au i nume secret. Dorje Sangee a fost un foarte mare învă at budist,ște: ște: țăm se numește:
considerat iluminat. El a trăit în secolul al unsprezecelea, în perioada curentului Kadampa.

སཀའ་གདམས་པ།
Ka Dampa

Cei  care  apar ineau curentului  Kadmpa practicau cuvântul  sacru,  adică  budismul.  Ei  au  fostțăm se numește:
pionierii  budismului  din  Tibet  i  au  scris  o  întreagă  literatură  Lo  Jong.  Dorje  Sangee  estește:
considerat ca fiind unul dintre cei mai cunoscu i scriitori ai curentului Lo Jong.țăm se numește:

Scopul acestor scrieri este transformarea con tiin ei. Dacă vom practica în mod curent i a aște: țăm se numește: ște: ște:
cum ni  se spune în această  învă ătură,  rezultatul  va  fi  schimbarea min ii.  Ea va deveni  maițăm se numește: țăm se numește:
inteligentă, mai iubitoare, mai relaxată, mai lini tită, mai mul umită i cu mai multă compasiune.ște: țăm se numește: ște:
Reflectarea acestei transformări va fi schimbarea lumii în care trăim. Lumea va fi cu totul alta.

Nu pentru că ea este diferită, ci pentru ca va fi diferită pentru noi.

Lumea noastră este a a cum este acum, nu pentru că ea în sine este a a, ci pentru că noi oște: ște:
experimentăm diferit în func ie de karma noastră. Fiecare dintre noi percepe în alt fel lumea înțăm se numește:
care trăie te. Iar, atunci când trecem prin această schimbare, lumea noastră va părea diferită.ște:

Revenim din nou la versetul al treilea:

3.         Fie ca pe tot parcursul zilei să fiu atent
La orice gând negativ sau răutăcios ce în minte se ivește
Şi cu toată puterea, pe loc, să-l stăvilesc,

Fiindcă el mă rănește și pe mine, dar și pe cel de lângă 
mine.
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Am vorbit în lec ia trecută despre porcul care simbolizează ignoran a i am spus că țăm se numește: țăm se numește: ște:
ignoran a este neîn elegere modului de func ionare a realită ii, a continuită ii con tiin ei i țăm se numește: țăm se numește: țăm se numește: țăm se numește: țăm se numește: ște: țăm se numește: ște:
în special a legăturii dintre cauză i efect. ște:

Ignoran a înnăscută i ignoran a dobândității, și ignoranța dobândită ții,

Atunci când venim în această lume, venim cu ignoran ă înnăscută. Ne-am născut cu ea din țăm se numește:
vie i anterioare. Ea se întăre te pe parcursul acestei vie i. Sunt lucruri cu care venim odată țăm se numește: ște: țăm se numește:
cu na terea i sunt lucruri pe care le învă ăm de la societatea în care trăim. Tot ceea ce ne ște: ște: țăm se numește:
înva ă societatea este incorect, deoarece nu în elege realitatea, iar noi le adoptăm cu timpul.țăm se numește: țăm se numește:

De exemplu, copilul vine acasă de la coală i spune: "Mamă, copiii m-au lovit". Mama îi spune:ște: ște:
"Data viitoare, love te-i i tu ei". ște: ște:

Acesta  este  doar  unul  dintre  multele  exemple  de  lucruri  pe  care  le  învă ăm  din  mediulțăm se numește:
înconjurător care mai târziu ne vor provoca mari necazuri. Iar acest lucru se întâmplă din cauza
faptului că cei care ne înva ă nici ei nu le în eleg. Profesorii i părin ii no tri care ne-au învă atțăm se numește: țăm se numește: ște: țăm se numește: ște: țăm se numește:
nu cunosc mecanismul karmic.

Lucrurile  pe  care  le  asimilăm  se  datorează  adoptării  diverselor  concep ii  asupra  lumii  i  ațăm se numește: ște:
sistemelor diferite de valori ale culturii în care cre tem. Cultura stipulează principii care suntște:
corecte, cum ar fi:  ”iube te- i aproapele ca pe tine însu iște-ți aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți ”,  dar majoritatea lor sunt incorecte,
deoarece ele au o în elegere falsă a realită ii, iar, în momentul în care le adoptăm, începem sățăm se numește: țăm se numește:
ac ionăm în conformitate cu aceste valori.țăm se numește:

Cu to i de inem un sistem întreg de convingeri profunde, indiferent dacă îl denumim religie sauțăm se numește: țăm se numește:
nu, nu contează. Iar adevărul este că ac ionăm în baza acestor credin e, a acestor stipulări, lucruțăm se numește: țăm se numește:
care determină lumea noastră. i multe dintre necazurile noastre vin de aici.Și multe dintre necazurile noastre vin de aici.

Când cineva începe să urmeze calea spirituală i începe să facă această schimbare în con tiin aște: ște: țăm se numește:
sa, după părerea dvs., care este nivelul cel mai u or de eliminat? Înnăscut sau dobândit?ște:

Bineîn eles că cel mai u or este să scăpăm de cel dobândit, pentru că rădăcinile sale sunt maițăm se numește: ște:
pu in adânci în con tiin ă. Pe când, de ignoran a înnăscută, este foarte greu să scăpăm.țăm se numește: ște: țăm se numește: țăm se numește:  Chiar iște:
după ce am dobândit în elegerea intelectuală a vacuită ii, încă mai avem de-a face cu ignoran ațăm se numește: țăm se numește: țăm se numește:
înnăscută, pentru că ea este literalmente "impregnată în noi". Aproape fiecare gând pe care îl
avem este îmbibat în ignoran ă, cu excep ia celor în care vrem să-i ajutăm pe al ii. țăm se numește: țăm se numește: țăm se numește:

Aproape orice alt gând este plin de ignoran ă. i chiar i cei care vor să-i ajute pe al ii de in oțăm se numește: Și multe dintre necazurile noastre vin de aici. ște: țăm se numește: țăm se numește:
componentă a ignoran ei, deoarece ei nu în eleg cine sunt ei i cine sunt ceilal i pe care îi ajută.țăm se numește: țăm se numește: ște: țăm se numește:
Nu ne în elegem nici natura noastră i nici pe a celorlal i.țăm se numește: ște: țăm se numește:

Deci,  avem destule  probleme.  Avem nevoie  de  mult  ajutor  i  una  dintre  cele  mai  frumoasește:
practici pe care ni le-au oferit străvechii budi ti din Tibet este acest text. După cum am văzut,ște:
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chiar  din  primele  versete,  îndrumările  sunt  foarte,  foarte  simple,  dar  nu  atât  de  u or  dește:
implementat. 

De exemplu, practica de a vedea fiecare persoană pe care o întâlni i  ca fiind mai importantățăm se numește:
decât perla ce îndepline te orice dorin ă, nu este atât de u oară. Mai ales dacă este ea este i oște: țăm se numește: ște: ște:
persoană enervantă.

Mecanismul ignoran eiții,

Ca rezultat al acestei ignoran e, începem să ne dorim lucruri sau să scăpăm de ele.țăm se numește:

- Venim cu ignoran ă în lume. Ignoran a cre te pe măsură ce copilul cre te. Cuțăm se numește: țăm se numește: ște: ște:
timpul, sunt adăugate i alte straturi de ignoran ă. Nu avem scăpare. Cu to iște: țăm se numește: țăm se numește:
trebuie să cre tem. Cu to i trebuie să învă ăm să nu trecem strada când vinște: țăm se numește: țăm se numește:
ma inile. Cu to i trebuie să trecem prin această etapă.ște: țăm se numește:

- Ca urmare a acestor semin e ale ignoran ei din inima noastră, ni se pare cățăm se numește: țăm se numește:
toate fenomenele ce apar în realitatea noastră vin singure, fără nicio legătură cu
noi.

- Când apare un fenomen, instinctiv, îl apreciem imediat ca plăcut sau neplăcut.
Deoarece acest proces se produce rapid, în marea majoritate a cazurilor, omul
nici  nu  este  con tient  că  face  aceste  deosebiri,  excep ie  făcând  cei  carește: țăm se numește:
meditează mult.

- Imediat după aceea, vine următoarea etapă în care reac ionăm. Ori ne sim imțăm se numește: țăm se numește:
atra i  de  ceea  ce  este  plăcut,  ori  căutăm  să  ne  debarasăm de  ceea  ce  estește:
neplăcut. Atunci când credem că un anume lucru ne va aduce plăcere sau ne va
provoca suferin ă sau disconfort, acest fapt ne conduce la un anume mod dețăm se numește:
reac ie.țăm se numește:

-  Problema acestor forme de reac ie este că ele se bazează pe ignoran ă, pețăm se numește: țăm se numește:
neîn elegerea obiectului. De cele mai multe ori, pentru a ob ine obiectul pe carețăm se numește: țăm se numește:
ni-l dorim sau pentru a scăpa de ceva nedorit, vom încălca moralitatea, lucru
care ne va crea multă suferin ă în viitor. țăm se numește:

- i, în acest fel, continuăm să învârtim roata Samsarei, deoarece fiecare dintreȘi multe dintre necazurile noastre vin de aici.
ac iunile noastre se va înregistra în con tiin a noastră, iar când acestea vor dațăm se numește: ște: țăm se numește:
rezultate,  ele  vor  avea  aceea i  natură  cu  a  cauzelor  care  le-au  provocat,ște:
rămânând în continuare în ignoran ă.țăm se numește:

În posterul ce reprezintă roata vie ii, există un inel împăr it în 12 sec iuni care descrie țăm se numește: țăm se numește: țăm se numește:
mecanismul samsaric. 
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Prima este ignoran a simbolizată de către o femeie oarbă care merge cu un baston.  Aceastățăm se numește:
ignoran ă cu care venim ne determină întreaga lume.țăm se numește:

Deci,  ceea ce este interesant,  desigur,  este modul în care oprim această roată,  modul în care
putem ie i din această situa ie disperată, pentru că ea este cu adevărat disperată. ște: țăm se numește:

În opinia budismului, am trăit în Samsara de veacuri sub toate formele de existen ă, în toate celețăm se numește:
ase lumi reprezentate în Roata vie ii.  i  suntem încă aici.  Suntem încă într-o lume plină dește: țăm se numește: Și multe dintre necazurile noastre vin de aici.

suferin e  i  trecem  clipă  de  clipă,  ori  prin  evenimente  moderate  în  care  nu  suferim,  orițăm se numește: ște:
dramatice. 

Nivelurile diferite de suferin ă ale Samsareiții,

Cuvântul "suferin ă" din budismul Pali este "Dukka". În tibetană, se spune țăm se numește: Dukngel.

སྡུག་བསྔལ།
Duk ngel

Cuvântul simbolizează nu numai suferin a grea, atunci când ne rupem un picior sau când vine unțăm se numește:
cutremur, ci suferin a la nivel foarte, foarte subtil, nivelul zilnic, când suntem expu i constantțăm se numește: ște:
lucrurilor. Tot timpul avem nevoie de ceva. Trebuie să mergem în diverse locuri, să mâncăm tot
timpul, să ne golim tot timpul. Toate aceste schimbări, clipă de clipă, produc suferin ă la nivelțăm se numește:
subtil.

Când oamenii devin con tien i în medita ii, încep să vadă ște: țăm se numește: țăm se numește: dukka în ac iune. Ea este mereu acolo.țăm se numește:
Nemul umirea există permanent în mintea noastră. Chiar i aceia dintre noi care sunt relativțăm se numește: ște:
mul umi i  de  via ă,  chiar  i  faptul  că  suntem fiin e  umane i  ne  aflăm în  Samsara,  suntemțăm se numește: țăm se numește: țăm se numește: ște: țăm se numește: ște:
profund afecta i de sentimentul de insatisfac ie, acesta fiind i motivul pentru care facem totțăm se numește: țăm se numește: ște:
timpul ceva.  În mod constant ne sim im neîmplini i.  De aceea ne sculăm diminea a din pat.țăm se numește: țăm se numește: țăm se numește:
Există în noi o stare profundă i permanentă de nemul umire. ște: țăm se numește:

Antidotul

A a cum am spus, pentru a opri roata, va trebui să-i neutralizăm cumva pe cei trei generali, ște:
pentru că ei sunt motorul. Rezultatul este revenirea în Samsara. Trebuie să-l neutralizăm pe 
Lordul mor ii. țăm se numește:
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Acest lucru înseamnă că trebuie să ne neutralizăm afec iunile mentale, pe toate cele optzeci ițăm se numește: ște:
patru de mii care există. Bineîn eles că nu vom lucra cu fiecare din cele 84.000 în parte, nu de lațăm se numește:
început. 

La început vom lucra la diminuarea celor trei afec iuni mentale principale ce se află în centrulțăm se numește:
ro ii. Să le în elegem, să le cunoa tem. Să cunoa tem modul lor de func ionare, astfel încât să lețăm se numește: țăm se numește: ște: ște: țăm se numește:
oprim ac iunile.țăm se numește:

Fiecare dintre ele are un antidot. De exemplu, care este antidotul pentru porc, pentru ignoran ă?țăm se numește:
În elepciunea. țăm se numește:

Antidotul ignoran ei este în elepciunea. Este în elegerea modului de formare a realită ii noastre,țăm se numește: țăm se numește: țăm se numește: țăm se numește:
a legăturii dintre lucrurile care apar în via a noastră i con tiin a noastră. Ceea ce spunem estețăm se numește: ște: ște: țăm se numește:
că tot ce apare în realitatea noastră este de fapt o proiec ie din con tiin a noastră.țăm se numește: ște: țăm se numește:

Cu toate că am vorbit despre asta, ne vom întoarce i vom repeta mereu aceste lucruri, pentru căște:
ele trebuie auzite i de apte mii de ori. Nu pentru că este atât de greu de în eles intelectual, darște: ște: țăm se numește:
este atât de greu să ac ionăm sub această în elegere, să o asimilăm. țăm se numește: țăm se numește:

i chiar după ani, după ce a i auzit aceste lucruri, când va veni cineva i va face ceva, ve i spune:Și multe dintre necazurile noastre vin de aici. țăm se numește: ște: țăm se numește:
"e ti un idiotște-ți aproapele ca pe tine însuți ". Este nevoie de timp pentru a realiza că dacă întâlnim un idiot, el reflectă ceva în
noi. 

El ne dă ansa de a elimina acel aspect negativ care se află în noi. Este nevoie de mult timpște:
pentru a ne asuma întreaga responsabilitate pentru tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru.

Cine parcurge calea

Cine a parcurs această cale cu adevărat, va avea o via ă incredibilă. Via a lui va fi nobilă. O via ă țăm se numește: țăm se numește: țăm se numește:
în care nu mai are de ce să se plângă, nu mai are ce să reclame i, mai mult de atât, ște: nu mai are 
pe cine să dea vina. 

Nu mai există vreun guvern de care să se plângă, vreun poli ist de care să se plângă, nici drumurițăm se numește:
de care să se plângă. De ce? Pentru că în elege profund că totul vine din el. țăm se numește:

În dharma se poveste te adesea despre barcă. ște:

Odată un bărbat se plimba cu barca pe lac. Deodată văzu o ambarca iune cu motor care se ți aproapele ca pe tine însuți
apropia cu viteză spre el. Barca lui fiind înceată, în elese că cele două bărci stau să se ciocnească. ți aproapele ca pe tine însuți

i î i spune: "Ce face pilotul? Nu vede? O să mă lovească în curând!Și își spune: "Ce face pilotul? Nu vede? O să mă lovească în curând! ște-ți aproapele ca pe tine însuți ” În timp ce î i spunea aceste ște-ți aproapele ca pe tine însuți
lucruri, inima lui se umplea de frică i de îngrijorare i poate chiar de furie pe cel care pilota ște-ți aproapele ca pe tine însuți ște-ți aproapele ca pe tine însuți
barca. Ambarca iunea ajunge lângă el i vede că este goală. Nu există niciun pilot. Toată mânia, ți aproapele ca pe tine însuți ște-ți aproapele ca pe tine însuți
toată această energie s-a îndreptat spre ce? Nimeni nu era acolo.

Această  istorioară  vine  să  ilustreze  pu in  experien a  cuiva  care  trăie te  cu  sentimentul  dețăm se numește: țăm se numește: ște:
supărare. Barca este goală.
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În elegerea vacuită ii duce la această con tientizare atât de profundă, că nu există nimeni sprețăm se numește: țăm se numește: ște:
care să ne îndreptăm emo iile negative, ele sunt ca tigrul de hârtie. Iar când ajungem la aceastățăm se numește:
con tientizare, toate aceste sentimente vor dispărea.ște:

Va trebui să muncim din greu pentru a în elege aceste lucruri. Toate aceste sentimente negativețăm se numește:
nu au nicio putere în sine, decât cea pe care noi le-o conferim.

Budismul este plin de mijloace de a scăpa de afec iunile mentale. Este nevoie de multă muncă ițăm se numește: ște:
de mult timp pentru a scăpa complet de ele. Dar mai întâi va trebui să le domolim, pentru că atât
timp cât  ele ne  cântă  cu intensitate  în con tiin a  noastră,  ne  vor tulbura,  ne  vor face  să  nește: țăm se numește:
pierdem cumpătul. Ele ne întunecă mintea i nu putem vedea ce se întâmplă. ște:

Deci,  există multe mijloace în budism, dar în primul rând ele trebuie calmate i numai dupăște:
aceea eliminate treptat- treptat.

În elepciunea eliberatoareții,

A a cum am spus, antidotul împotriva ignoran ei este în elepciunea. Adică a în elege faptul că ște: țăm se numește: țăm se numește: țăm se numește:
lucrurile nu au o existen ă proprie de sine.țăm se numește:

Nu numai că nu au nicio existen ă proprie de sine, dar nu au nici calită i proprii de sine. În Sutrațăm se numește: țăm se numește:
inimii scrie: lucrurile nu au început, nici sfâr it i nici calită i. Necesită mult timp pentru a vedeaște: ște: țăm se numește:
toate acestea.

Ce înseamnă că lucrurile nu au o existen ă proprie de sine i sunt lipsite de orice calitate propriețăm se numește: ște:
de sine? Cel mai important lucru pentru noi este că o persoană nu este nici bună i nici rea înște:
sine. 

O persoană nu este nici du man i nici prieten, el în sine. În mod sigur a i auzit de situa ii în carește: ște: țăm se numește: țăm se numește:
prietenii au devenit du mani. Se poate întâmpla în orice moment sau treptat.ște:

Dacă ei, în sine, ar fi fost prietenii no tri, atunci ar fi fost mereu prietenii no tri. Dar oamenii î iște: ște: ște:
pierd prietenii, nu-i a a? Sau prietenii devin du mani. i se întâmplă i contrariul. Pentru că eiște: ște: Și multe dintre necazurile noastre vin de aici. ște:
nu sunt nici du mani în sine i nici prieteni în sine. Nu sunt nici buni i nici răi. ște: ște: ște:

Dacă crede i că cineva este un om bun, în sine, atunci toată lumea l-ar vedea ca pe un om bun.țăm se numește:
Dar, întotdeauna se va găsi cineva care să creadă altfel despre el.

Lama Dvora Hla poveste te despre un caz petrecut în Statele Unite. Un anume Johnny care aște:
comis o crimă. La emisiunea TV, a lui Barbara Walters este invitată mama lui Johnny pentru ai se
lua un interviu. Ea spunea: "Johnny este un băiat bun. Întotdeauna a fost un băiat cuminte”. Acest
caz demonstrează din nou, că persoana în sine nu este nici bună i nici rea.ște:

Bineîn eles  că  nu  negăm  lucrurile  pe  care  le-a  făcut.  De  asemenea,  nu  venim  să  negămțăm se numește:
experien a pe care o avem. Pentru că, dacă vedem pe cineva care se poartă cu cruzime fa ă dețăm se numește: țăm se numește:
noi, în acele momente pentru noi el este un om crud. Noi nu venim să ne negăm acest fapt. 
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Noi nu infirmăm experien a prin care trecem, pentru că în acele momente suferim.țăm se numește:

Ceea ce este important este să ne amintim că totul fără excep ie, inclusiv acest lucru, este unțăm se numește:
rezultat  karmic,  o  proiec ie  karmică  pe  un  ecran gol  –  o  proiec ie  rezultată  prin  plantareațăm se numește: țăm se numește:
semin ei în care ne-am comportat cu cruzime fa ă de al ii.țăm se numește: țăm se numește: țăm se numește:

Este posibil ca, atunci când am plantat, împrejurările să fi  fost diferite, actul să fi fost diferit,
persoana să fi fost diferită i intensitatea faptei să fi fost diferită. Se prea poate ca vorbele pește:
care le-am spus să fi fost nemiloase. 

I-am spus cuiva ceva care l-a rănit, iar acum acest fapt se întoarce asupra noastră sub forma unei
persoane care ne abuzează fizic. 

Este foarte posibil. Este aceea i energie care se întoarce asupra noastră i întotdeauna ea se vaște: ște:
întoarce amplificată.

Dacă nu ne mai amintim de ceea ce am făcut, aceasta nu înseamnă că acum nu suntem abuza i.țăm se numește:
Acum sunt agresa i, dar nu e nimeni de vină! Nu avem pe cine învinui. Este energia pe care amțăm se numește:
semănat-o, iar acum se manifestă.

Celui care nu a ajuns să con tientizeze profund aceste lucruri, atunci când abuzul este mare, îi vaște:
fi foarte greu să- i men ină lini tea min ii în aceste situa ii dificile. ște: țăm se numește: ște: țăm se numește: țăm se numește:

Dar cel care a ajuns la aceste în elegeri adânc în inima lui va continuă să-l iubească pe agresor.țăm se numește:
Abuzul este încă acolo, durerea este acolo, dar mintea nu este de loc tulburată. 

Mintea rămâne la fel de lini tită ca lacul. Mintea are în elepciunea care spune: "Culeg acum ceeaște: țăm se numește:
ce am semănat".

În momentul  în care mintea este complet  tăcută i  inima este deschisă i  iubitoare,  totul sește: ște:
termină.  Karma a rodit,  s-a dezintegrat,  s-a terminat.  Lacul se calmează.  i  încet,  o astfel  deȘi multe dintre necazurile noastre vin de aici.
persoană î i elimină toate suferin ele din via a lui până la ultima. ște: țăm se numește: țăm se numește:

Dacă acesta i înva ă să purifice, el poate, de asemenea, să cure e preventiv karma, astfel încât săște: țăm se numește: țăm se numește:
nu mai rodească deloc. Nu trebuie a teptat ca totul să rodească. Se poate purifica anticipat.ște:

În acest context, vreau să vă dau un exemplu. În perioada în care chinezii au cucerit Tibetul, au
prins i au închis mul i mari Lama. Se spune despre un Lama că ar fi petrecut optsprezece ani înște: țăm se numește:
închisoarea chineză din Tibet. 

El spunea: "Aproape am pierdut-o, aproape că am pierdut-o.”, ca i cum ar fi spus: "ște: Aproape că
am e uat". În ce a e uat? Să nu dea vina pe cei care l-au întemni at.ște: ște: țăm se numește:

În optsprezece ani, spunea el, de trei sau patru ori s-a aflat pe marginea prăpastiei, la limita în
care i-ar fi pierdut iubirea fa ă de ei. ște: țăm se numește:

Gândi i-vă – să stea optsprezece ani în tortură i inima lui să rămână deschisă. Gândi i-vă cețăm se numește: ște: țăm se numește:
practică înaltă a făcut. Cei care au ie it sunt ca perlele strălucitoare. Sunt incredibili.ște:
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Cele trei sfere ale vacuită iiții,

După cum am mai spus în elegerea vacuită ii este antidot împotriva afec iunilor mentale. Este țăm se numește: țăm se numește: țăm se numește:
în elegerea că nu numai persoana care mă abuzează sau mă hăr uie te este goală de orice țăm se numește: țăm se numește: ște:
natură, dar i eu sunt goală de orice natură. ște:

Această practică de aprofundare a acestor cunoa teri, nu o vom face astăzi, dar întotdeauna vorște:
fi  binevenite  retreaturile  în  care  ve i  putea medita  i  în  care  treptat-  treptat  ve i  ajunge lațăm se numește: ște: țăm se numește:
con tientizări profunde.ște:

Ce înseamnă cele trei sfere ale vacuită ii? Eu sunt gol. Actul este gol i celălalt este gol. Fapta pețăm se numește: ște:
care am făcut-o este goală i sentimentul care vine în minte este, de asemenea, gol. Totul estește:
gol. 

În curând vom medita pentru a ilustra acest lucru pentru voi. Iar trucul este să rămâne i în acestțăm se numește:
loc. Dacă a i reu it să vă îndeplini i misiunea până la sfâr it, de a în elege vacuitatea voastră, ațăm se numește: ște: țăm se numește: ște: țăm se numește:
emo iei i a faptei - ceea ce noi numim vacuitatea celor trei sfere – a i reu it să face i o bre ă dețăm se numește: ște: țăm se numește: ște: țăm se numește: ște:
ie ire din Samsara. De ce? Pentru că a i ucis porcul. ște: țăm se numește:

Făcând aceasta,  a i întrerupt prima sec iune din cele 12.  Fără prima sec iune care înseamnățăm se numește: țăm se numește: țăm se numește:
ignoran a, toate cele 11 nu vor mai exista. Întreaga roată din ată se opre te, datorită faptului cățăm se numește: țăm se numește: ște:
fiecare sec iune nu o mai poate sprijini pe următoarea.țăm se numește:

Dorin ații,

Nu vom medita direct asupra ignoran ei,  ci asupra uneia dintre celelalte afec iuni,  i  anumețăm se numește: țăm se numește: ște:
asupra porumbelului din centru, care înseamnă dorin a. Dorin a pentru acele lucruri pe care lețăm se numește: țăm se numește:
găsim atractive i le dorim pentru noi în ine.ște: ște:

Există uneori impresia că budismul ne înva ă să nu ne dorim nimic, să nu fim adver i fa ă dețăm se numește: ște: țăm se numește:
nimic, adică să devenim apatici – lucru care nu este de loc adevărat.

Bineîn eles că nu vrem să stingem focul care arde în noi, pasiunea pe care dorim să o păstrăm.țăm se numește:
Avem nevoie de pasiune pentru a ne face treaba, de a efectua practica i studiul. ște:

Pentru toate acestea este nevoie să ne dedicăm. Trebuie sa depunem mari eforturi pentru a ne
finaliza calea. Ea ar trebui să fie înso ită de pasiune. Pasiunea pentru iluminare este minunată.țăm se numește:

În aceea i măsură i dezgustul pentru Samsara este minunat. Dezgustul fa ă de Samsara estește: ște: țăm se numește:
necesar, pentru a ne face calea. 

De asemenea, pe de o parte, ar trebui să urâm această situa ie în care suferim i noi i  to ițăm se numește: ște: ște: țăm se numește:
ceilal i,  iar,  pe  de  alta,  să  fim  entuziasma i  de  situa ia  iluminării  în  care  ne  putem eliminațăm se numește: țăm se numește: țăm se numește:
suferin a i în care am putea să-i ajutăm i pe ceilal i să- i oprească suferin a. țăm se numește: ște: ște: țăm se numește: ște: țăm se numește:

Lecția 3                                                                                                                                         Pagina 9



Lo Jong - Antrenamentul minţii

Acestea sunt stările pe care dorim să le păstrăm.

Deci nu orice dorin ă i aversiune sunt neacceptate. țăm se numește: ște:

Care sunt cele neacceptate? Sunt acele dorin e i aversiuni care nu în eleg de unde vin lucrurilețăm se numește: ște: țăm se numește:
plăcute  sau neplăcute  în  via a  noastră.  Aceasta  sunt  cele  care  ies  din gura  porcului  i  suntțăm se numește: ște:
impregnate de ignoran ă. țăm se numește:

Ele  sunt  foarte  dăunătoare.  Ele  sunt  răspunzătoare  de  suferin a  ce  ne-o provoacă.  În  limbațăm se numește:
engleză se spune ignorant liking sau plăcerea ignorantă.

Medita ia asupra vacuită ii celor trei sfere, ții, ții,
asupra dorin ei care î i are originea în ignoran ății, și ignoranța dobândită ții,

A eza i-vă confortabil.ște-ți aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți

Este important ca în medita ie să vă ine i spatele drept.ți aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți

Începe i să vă concentra i asupra respira iei. Concentra i-vă pe acel punct în care aerul intră iți aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți ște-ți aproapele ca pe tine însuți
iese prin nări. Fi i aten i la senza ia pe care o ave i în acest punct.ți aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți

Încerca i acum să vă aminti i de ceva care vă încântă unul dintre sim urile voastre. Poate fi unți aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți
obiect frumos sau o muzică care vă face plăcere sau o mâncare care vă place mult. Ceva de care
sunte i foarte atra i. Poate fi i atingerea cuiva de care vă place.ți aproapele ca pe tine însuți ște-ți aproapele ca pe tine însuți ște-ți aproapele ca pe tine însuți

Observa i că atunci când vă aminti i de acest lucru, cum îl i clasifica i imediat ca fiind plăcut. Deți aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți ște-ți aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți
cum începe i să vă gândi i la acest obiect, ve i avea imediat sentimentul de "plăcere". i  acestți aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți Și își spune: "Ce face pilotul? Nu vede? O să mă lovească în curând!
lucru se întâmplă aproape instantaneu când vă gândi i la acest obiect.ți aproapele ca pe tine însuți

Încerca i  acum să  identifica i  locul  în  care  se  află  această  plăcere.  Oare obiectul  aduce  cu  elți aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți
plăcerea?

Să  luăm prăjitura  care  vă  place.  Oare  este  prăjitura  gustoasă,  ea  în  sine?  Se  află  oare  acest
”deliciu” în prăjitură?

În cazul în care "deliciul" ar fi fost în prăjitură, atunci toată lumea care a venit în contact cu ea ar
fi tânjit după ea. Cu to i tim că lucrurile nu stau a a. Nu tuturor le place această prăjitură. Deciți aproapele ca pe tine însuți ște-ți aproapele ca pe tine însuți ște-ți aproapele ca pe tine însuți
ea în  sine  nu  poate  fi  delicioasă.  i  dacă  este  adevărat,  atunci  ce-o  face  atât  de  plăcută  sauȘi își spune: "Ce face pilotul? Nu vede? O să mă lovească în curând!
atractivă pentru voi? Unde se află plăcerea? Dacă ea nu vine de la prăjitură sau de la obiectul
asupra căruia medita i, atunci de unde vine?ți aproapele ca pe tine însuți

i dacă spune i că vine de la voi, pentru că nu există prea multe op iuni, atunci căuta i unde esteȘi își spune: "Ce face pilotul? Nu vede? O să mă lovească în curând! ți aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți
acest "plăcut". Unde se află acest loc "plăcut"? Să spunem că ne concentrăm pe sim ul gustativ, esteți aproapele ca pe tine însuți
el pe limbă? Pe ce parte a limbii?
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Sau să luăm un obiect care este frumos pentru ochi. Stă oare acest "plăcut" în ochi, sau în nas sau
în ureche? Îl pute i găsi întru-unul din sim urile voastre? Unde se află? ți aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți

Este ceva fizic? Este o senza ie fizică sau este în mintea voastră? Încerca i să găsi i unde se află.ți aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți

Poate că acest ”plăcut” se află în contactul dintre organul de sim  i obiect? Dacă da, unde esteți aproapele ca pe tine însuți ște-ți aproapele ca pe tine însuți
exact? Încerca i să-l localiza i. Unde se află? Unde este deliciul? Unde este atractivitatea? Unde esteți aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți
plăcerea?

Am văzut până acum că prăjitura ce reprezintă obiectul vostru atrăgător, nu este delicioasă în
sine, deoarece nu to i o văd ca atare, deci ea este goală de calitatea de a fi delicioasă, în sine. i amți aproapele ca pe tine însuți Și își spune: "Ce face pilotul? Nu vede? O să mă lovească în curând!
văzut, de asemenea, că i sentimentul de plăcere pe care ni-l dă prăjitura, este tot gol. i, dacă îlște-ți aproapele ca pe tine însuți Și își spune: "Ce face pilotul? Nu vede? O să mă lovească în curând!
ve i căuta în continuare, nu-l ve i putea găsi, pentru că nu are o existen ă proprie de sine. Esteți aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți
imposibil de găsit.

Ce se întâmplă cu voi?

Uita i-vă la voi când sunte i atra i de obiect sau de prăjitură. Ce se întâmplă cu voi în momentul înți aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți ște-ți aproapele ca pe tine însuți
care apare dorin a pentru un obiect sau pentru o persoană? Ce se întâmplă în mintea voastră, ce seți aproapele ca pe tine însuți
întâmplă exact atunci când vre i obiectul sau o fiin ă umană?ți aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți

Încerca i să vă conecta i la sentimentul pe care îl ave i.ți aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți

Se poate să vă fie greu în aceste momente să urmări i aceste lucruri. Mintea poate să fie distrasăți aproapele ca pe tine însuți
sau neconcentrată, este ok. Decide i să face i această medita ie în viitor.ți aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți

Fi i aten i acum la mintea voastră. Ce s-a întâmplat în mintea voastră de îndată ce vi s-a trezitți aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți
dorin a?ți aproapele ca pe tine însuți

Poate că există dorin a de a ine obiectul sau persoana. Poate că există o dorin ă pentru mai multți aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți
sau poate că există dorin a de a nu renun a la ele, să le păstra i mereu cu voi.ți aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți

Observa i ce înso e te dorin a. În măsura în care dori i să de ine i obiectul sau să nu renun a i lați aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți ște-ți aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți
el sau vre i mai mult, acest lucru indică faptul că sunte i convin i că obiectul este cel care vă aduceți aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți ște-ți aproapele ca pe tine însuți
plăcerea, crede i că plăcerea vine de la obiect sau de la persoană.ți aproapele ca pe tine însuți

Dacă este a a,  căuta i-o din nou acolo.  Duce i-vă din nou la obiect.  Unde se află,  în obiect,  înște-ți aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți
prăjitură, în omul iubit sau în muzica plăcută? Unde este exact acest atribut de a fi plăcut? Ce
ingredient al prăjiturii este plăcut ? Unde se află exact?

Dacă  v-a i  ales  o  persoană  pe  care  o  considera i  plăcută  i  de  care  sunte i  atra i,  unde  stăți aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți ște-ți aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți ște-ți aproapele ca pe tine însuți
atrac ia? În chipul lui poate? i unde mai exact în chipul lui? Nasul este atractiv? El este elementulți aproapele ca pe tine însuți Și își spune: "Ce face pilotul? Nu vede? O să mă lovească în curând!
care vă face plăcere? Poate sprâncenele lui? Căuta i exact unde este atrac ia.ți aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți

Este oare posibil să fi i atra i de această persoană fără să vă agă a i de ea? Este posibil a a ceva?ți aproapele ca pe tine însuți ște-ți aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți ște-ți aproapele ca pe tine însuți
Încerca i să vede i cum este să vă dori i acest lucru i să-l ine i, spre deosebire de dorin a de ați aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți ște-ți aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți
face acest lucru fără a vrea să-l ine i. Există a a ceva?ți aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți ște-ți aproapele ca pe tine însuți

Poate atrac ia să fie pură prin faptul că nu vre i să ine i acest lucru? Este oare posibil a a ceva?ți aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți ște-ți aproapele ca pe tine însuți
Sau este o antilogie, că nu există deloc a a ceva ? Verifica i.ște-ți aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți
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De multe ori ne dorim lucruri pe care nu le-am experimentat niciodată. Nu le tim nici măcarște-ți aproapele ca pe tine însuți
gustul.  De  multe  ori  ne  dorim  lucruri  pe  care  nici  nu  le  vom  experimenta  vreodată.
Aceasta este medita ia de contemplare atunci când apare dorin a i aproape orice dorin ă careți aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți ște-ți aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți
apare în noi se află adânc înrădăcinată în ignoran ă. Faptul că există în noi dorin a pentru unți aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți
obiect indică faptul că noi credem că plăcerea vine de la el sau de la persoană.

Să presupunem că a i ob inut ceea ce v-a i dorit. Ce se va întâmpla după aceea? Verifica i. Vi s-ați aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți
stins dorin a sau apetitul pentru mai mult a crescut? Poate nu acum, ci poate o altă dată.ți aproapele ca pe tine însuți

i de unde a apărut această dorin ă? Poate vine de la faptul că v-a i dorit în trecut astfel de lucruriȘi își spune: "Ce face pilotul? Nu vede? O să mă lovească în curând! ți aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți
i această reminiscen ă se mai află încă în voi?ște-ți aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți

Se spune că cu cât ne dorim mai mult, cu atât dorin a va cre te i mai mult. Este ca i cum am beați aproapele ca pe tine însuți ște-ți aproapele ca pe tine însuți ște-ți aproapele ca pe tine însuți ște-ți aproapele ca pe tine însuți
apă sărată care nu ne poate sătura niciodată.

Deci, verifica i dacă toate acestea sunt corecte pentru voi.ți aproapele ca pe tine însuți

Încerca i să vă concentra i gândul pe concluzia pe care o trage i din toate aceste observa ii. Iarți aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți
dacă a i  ajuns la o concluzie,  la o con tientizare sau a i avut o experien ă reală,  încerca i săți aproapele ca pe tine însuți ște-ți aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți
rămâne i concentra i asupra ei.ți aproapele ca pe tine însuți ți aproapele ca pe tine însuți

Deschide i ochii încet.ți aproapele ca pe tine însuți

---------------------------

Această medita ie este un exemplu de medita ie analitică, o medita ie care observă i încearcățăm se numește: țăm se numește: țăm se numește: ște:
să examineze îndeaproape. i, desigur că cu cât concentra ia este mai bună, cu atât mai multȘi multe dintre necazurile noastre vin de aici. țăm se numește:
ve i putea privi mai atent i ve i afla mai multe i ve i în elege mai mult cum vă lucrează mintea.țăm se numește: ște: țăm se numește: ște: țăm se numește: țăm se numește:

i, treptat, ace ti mari demoni ai afec iunilor mentale, î i vor pierde puterea. Atunci când vă ve iȘi multe dintre necazurile noastre vin de aici. ște: țăm se numește: ște: țăm se numește:
uita la ei, se vor evapora pentru că ei sunt doar ca tigrii de hârtie. Ei sunt pilo ii care nu există înțăm se numește:
barcă, dar ne plimbă mereu.

Rezultatele afec iunilor din sufletele noastreții,

Ne întoarcem la versetul trei. În acest verset ne rugăm ca pe tot parcursul zilei, în via a de zi cu țăm se numește:
zi, să ne uităm continuu la ceea ce ne trece prin minte i atunci când va apărea un gând negativ ște:
sau rău inten ionat, să încercăm să-l oprim pentru că el ne face rău i îi răne te i pe al ii.țăm se numește: ște: ște: ște: țăm se numește:

Fiecare  astfel  de  gând  are  un  efect  profund  asupra  vie ii  noastre.  Am  vorbit  despre  bandațăm se numește:
karmică ce imprimă orice gând, faptă sau vorbă i despre faptul că aceste înregistrări rămân oște:
perioadă de timp în con tiin a noastră, având aceea i nuan ă cu a faptelor făcute, fie bune sauște: țăm se numește: ște: țăm se numește:
rele, cu ele rămânând i inten iile cu care au fost făcute.ște: țăm se numește:

Fiecare ac iune are mai multe consecin e i efecte asupra vie ii noastre.țăm se numește: țăm se numește: ște: țăm se numește:
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a. Primul rezultat se nume te ”  ște: experien ă corespunzătoareții, ”. Un efect va fi că atunci
când sămân a karmică rode te,  se va întâmpla ceva în via a noastră care are aceea ițăm se numește: ște: țăm se numește: ște:
nuan ă, este de aceea i culoare. țăm se numește: ște:

Cu alte cuvinte, efectul va fi corespunzător faptei. De exemplu, dacă am fost genero i iște: ște:
al ii vor fi genero i fa ă de noi i ne vor ajuta când vom avea mai mare nevoie. Dacă amțăm se numește: ște: țăm se numește: ște:
fost zgârci i, nu am dat atunci când am avut ce să dăruim, în viitor vom fi i noi pu i înțăm se numește: ște: ște:
situa ia să nu primim atunci când vom avea nevoie mare de ceva. țăm se numește:

Zgârcenia se va întoarce asupra noastră. Deci, acesta este ceea ce se nume te un ște: rezultat
corespunzător. Rezultatul este, de fapt, compatibil cu fapta.

b. Există un al doilea tip de rezultat numit rezultat maturizat care determină 
următoarea încarnare. Nu orice act determină următoarea încarnare, dar există unele 
lucruri pe care le-am făcut în vie ile noastre, care sunt în mod special dominante, cum ar țăm se numește:
fi fapte fa ă de obiecte care sunt deosebit de importante pentru noi, oameni care ne-au țăm se numește:
făcut mult bine i fa ă de care am ac ionat, fie cu multă iubire, fie cu ură. Oricum. ște: țăm se numește: țăm se numește:

Deci persoana fa ă de care ac ionăm determină intensitatea amprentei. i sunt fapte carețăm se numește: țăm se numește: Și multe dintre necazurile noastre vin de aici.
sunt atât de importante încât ele vor determina următoarea încarnare, i bună i rea.ște: ște:
Deci, acesta este un rezultat maturizat.

c. Există întotdeauna un rezultat al obiceiului. Rezultatul ” obiceiul corespondent”. 
Adică dacă am min it, atunci ne mărim tendin a de a min i. Data viitoare ne va fi mai cu țăm se numește: țăm se numește: țăm se numește:
mult mai u or să min im i în cele din urmă vom deveni mincino i patologici. ște: țăm se numește: ște: ște:

Fiecare act cre te tendin a de a continua să ac ionăm după acela i tipar. Cu alte cuvinte,ște: țăm se numește: țăm se numește: ște:
obiceiurile creează pur i simplu noi tipare de comportament.ște:

d. Cel de-al patrulea tip de rezultat este rezultatul de mediu. i mediul în care trăim esteȘi multe dintre necazurile noastre vin de aici.
afectat. Toate acestea sunt prezentate pe larg în cursurile ACI nr. 4 i 9.ște:

În cursul 5 am vorbit despre faptul că dacă mă aflu într-o zonă dificil de trecut; gropi sau
găuri  sau  pietre  ascu ite  sau  sticlă  spartă  sau  alte  lucruri  de  acest  gen,  acesta  estețăm se numește:
complet legat de obiceiurile mele de vorbire. 

Dacă mă folosesc, de exemplu, de un limbaj aspru, dur, pe ton ridicat i nepoliticos cuște:
oamenii,  mă voi afla  într-un loc unde sunt spini,  cioburi,  lucruri  ascu ite i,  probabil,țăm se numește: ște:
scorpioni sau insecte care în eapă. țăm se numește:

Deci folosirea unui limbaj dur se va întoarce asupra mea, afectându-mi i mediul meuște:
înconjurător.

Alte rezultate compatibile,  dar la nivel de mediu pot fi-  drumul se termină brusc,  din
cauza inunda iilor sau a căderilor de teren, sau a prăpăstiilor care ne apar în cale. țăm se numește:
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Aceste  situa ii  se  datorează vorbelor  dezbinătorii,  a  discu iilor  care  au scopul  să  distan ezețăm se numește: țăm se numește: țăm se numește:
oamenii unul de celălalt. Când ne referim la aceste lucruri ne referim la obiceiurile adânci de a
face astfel de lucruri. 

Ele ne creează realitatea i invers. Fiecare aspect al realită ii pe care îl trăim vine de la un astfelște: țăm se numește:
de obicei  în trecut.  Deci,  este foarte important să le învă ăm. Nu pentru a ne învinui  pe noițăm se numește:
în ine, ci pentru a ne uita la ceea ce există i să-l corectăm. Fiecare afec iune mentală are unște: ște: țăm se numește:
antidot. 

Anatomia dorin eiții,

Să luăm dorin a pentru o cea că de cafea bună. țăm se numește: ște:

Întrebare: Oare vrea acest studiu să ne înve e să renun ăm la înghe ată, să renun ăm la o masățăm se numește: țăm se numește: țăm se numește: țăm se numește:
bună, la o cea că de cafea sau să renun ăm la via ă i să ajungem să ne mul umim i cu o bucatăște: țăm se numește: țăm se numește: ște: țăm se numește: ște:
de pâine?

Răspuns: De ce ne place să bem diminea a, de exemplu, cafea? Poate pentru că are gust bun,țăm se numește:
poate  că  este  gustoasă,  poate  că  este  relaxantă  sau  excitantă  sau  orice  altceva.  Deci,  se
presupune că toate acestea vin de la cafea sau cafeaua în sine de ine cumva aceste calită i, acestețăm se numește: țăm se numește:
plăceri. 

Este exact ceea ce am făcut în medita ie, am încercat să găsim unde se află aceste calită i în cafea.țăm se numește: țăm se numește:
Unde se află relaxarea sau excitarea ce o încercăm să o ob inem, în cafea?țăm se numește:

Dacă ve i căuta aceste lucruri în cafea, nu le ve i găsi niciodată, pentru că dacă ar fi a a, atuncițăm se numește: țăm se numește: ște:
întregii lumi i-ar plăcea aceea i cafea i ar beneficia de aceste calită i. ște: ște: țăm se numește:

i nu este adevărat, pentru că unora cafeaua le provoacă palpita ii sau nelini ti. Deci, putemȘi multe dintre necazurile noastre vin de aici. țăm se numește: ște:
împăr i  oamenii  în  două categorii,  cei  cărora  le  place  cafeaua i  cei  care  nu o  agreează,  dețăm se numește: ște:
exemplu.

Observa i cum am trecut de la cafea la om. Deja calită ile nu mai depind de cafea, ci depind de lațăm se numește: țăm se numește:
persoană la persoană.

Deci, vom căuta să căutăm, în medita ie, unde se află acestea în om. Iar dacă vom medita asuprațăm se numește:
acestor lucruri, vom vedea că nu le vom găsi nici în om.

După cum vede i, nu se neagă realitatea conven ională. În mod conven ional dorim cea ca cuțăm se numește: țăm se numește: țăm se numește: ște:
cafea.

Dar  până nu vom în elege vacuitatea  noastră,  vacuitatea  dorin ei  pentru cafea  i  vacuitateațăm se numește: țăm se numește: ște:
cafelei, atunci când nu vom primi o cea că de cafea, ne vom sim i mizerabil sau nu ne va fi bine. ște: țăm se numește:

De  ce?  Pentru  că  noi dăm putere  lucrurilor  care  nu au  putere. Nu au de inut  niciodatățăm se numește:
puterea. Acest lucru este imposibil.
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Să spunem mai mult decât atât. Dacă dorim o cea că de cafea, cafeaua poate să ne stimuleze, săște:
ne trezească sau nu. 

Uneori acest lucru func ionează i alteori nu. Uneori suntem nervo i i vrem să ne relaxăm, iarțăm se numește: ște: ște: ște:
când ne bem cafeaua devenim i mai tensiona i! Ceea ce indică faptul că relaxarea sau plăcereaște: țăm se numește:
nu vin din ea.

Cum func ionează lucrurile?ții,

Deoarece cauza relaxării nu este cafeaua.

Este cum ea func ionează. Cafeaua poate să ne învioreze dacă avem karma să ne învioreze, dacățăm se numește:
nu avem karma, ea nu ne va înviora.

Toate lucrurile conven ionale lucrează la nivelul dețăm se numește:  cum. Este  cum func ionează lucrurile sauțăm se numește:
cum nu func ionează. Nu este niciodată țăm se numește: de ce. 

Atunci când începem să medităm asupra vacuită ii lucrurilor, putem să ne schimbăm obiceiurilețăm se numește:
i ele se schimbă, mai ales dacă sunt negative, dacă sunt dăunătoare. ște:

Este o modalitate excelentă de a scăpa de ele, iar oamenii ajung la situa ia în care nu mai auțăm se numește:
nevoie de cafea i/ sau mănâncă extrem de pu in în retreat.ște: țăm se numește:

Când mintea devine foarte curată, aproape că nu vom mai avea nevoie de nimic. Această "nevoie"
se datorează impurită ii min ii. Acest trup nu are nevoie de lucruri, el produce gunoi i a a maițăm se numește: țăm se numește: ște: ște:
departe. El nu este pur. 

În schimb, corpul lui Buddha este făcut din lumină, un trup care nu mai are nevoi. Acesta este
creat  de binefacerile  făcute  i  produce permanent binefaceri.  El  nu are nevoie  de nimic  dinște:
exterior.

Toate legile pe care le cunoa tem, toate legile economice se bazează pe neîn elegere. Atât dește: țăm se numește:
mult este studiată economia i încă există în lume sărăcie. ște:

De ce? Pentru că oamenii încă nu au în eles ce produce abunden a. Nu este adevărat că resurselețăm se numește: țăm se numește:
sunt limitate i dacă eu am mai mult, atunci tu vei avea mai pu in. ște: țăm se numește:

Dacă în elegem legile karmice, putem produce abunden ă pentru toată lumea. Putem avea i noițăm se numește: țăm se numește: ște:
i ceilal i în aceea i măsură. Este o vorbă: ște: țăm se numește: ște: a mânca prăjitura i ea să rămână mereu întreagă.ște-ți aproapele ca pe tine însuți

Toate obiceiurile noastre sunt un set de credin e în care credem i ac ionăm în conformitate cuțăm se numește: ște: țăm se numește:
ele. Reac ionăm gre it i luăm decizii gre ite, pentru că a a ne-am obi nuit i asta numai dințăm se numește: ște: ște: ște: ște: ște: ște:
cauza faptului că nu în elegem karma i vacuitatea.țăm se numește: ște:
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Nu orice act făcut din ignoran ă este negativții,

Să spunem că o persoană are pasiunea de a studia medicina i de a deveni medic, iar alta are ște:
pasiunea de a învă a muzică. Întrebarea este: i pasiunile vin din ignoran ă? țăm se numește: ște: țăm se numește:

Răspunsul este că de i lucrurile provin din ignoran ă, nu neapărat le i respingem. Cuvântulște: țăm se numește: ște:
ignoran ăți aproapele ca pe tine însuți  are  într-adevăr  o  conota ie  negativă.  Este  adevărat  că  majoritatea  dintre  noițăm se numește:
ac ionează din ignoran ă, pentru că nu în eleg karma i vacuitatea, dar aceasta nu înseamnă cățăm se numește: țăm se numește: țăm se numește: ște:
tot ce fac este negativ. 

A bea o cea că de cafea sau a vrea să studiem medicina nu este ceva rău. Depinde de ceea ce nește:
motivează.

În general, se poate spune că, dacă acest act aduce binecuvântare altora, atunci este o faptă bună,
chiar dacă este făcut din ignoran ă. țăm se numește:

Persoana care dore te să meargă la facultatea de medicină i este motivată de dorin a de a-iște: ște: țăm se numește:
vindeca pe cei bolnavi, să-i ajute pe cei care sunt în durere, este minunată. 

Dar ignoran a încă există pentru că nu în elege cine este ea, nu în elege cine este pacientul ițăm se numește: țăm se numește: țăm se numește: ște:
nici nu în elege de unde provine ajutorul.țăm se numește:

Pute i  spune  că  omul  se  vindecă  datorită  medicamentelor  sau  a  tratamentelor  primite,  darțăm se numește:
fiecare medic vă poate descrie situa ii în care a fost administrat acela i tratament la doi bolnavițăm se numește: ște:
suferinzi de aceea i boală, iar tratamentul să-l vindece pe unul i pe celălalt nu. ște: ște:

De ce? Pentru că totul este în func ie de karma persoanei respective. Cu cât doctorul va în elegețăm se numește: țăm se numește:
aceste mai bine, cu atât va deveni un doctor i mai bun. Pentru că nu este în "ște: cum", ci este în
"karmă”.

În elepciunea maestrului Shantidevații,

Vom trece acum la câteva din versetele maestrului Shantideva.
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Agresorul i victimași ignoranța dobândită

Versetul 67 din capitolul despre răbdare, capitol din cartea ”Ghidul de via ă a unui ță a unui 
Bodhisattva” scris de maestrul Shantideva.

Dacă cineva din ignoranță face ceva greșit
Și celălalt îi răspunde supărat.
Care dintre cei doi este vinovat?
Amândoi se comportă greșit!

Acest este un verset se referă la agresor i victimă.ște:

Agresorul vine i atacă. El ac ionează gre it, de ce? Pentru că face rău altuia. Această karmă pește: țăm se numește: ște:
care a acumulat-o se va întoarce asupra lui în viitor sub formă de suferin ă. Deci, î i provoacățăm se numește: ște:
singur probleme. 

El crede că se salvează de o suferin ă imediată apărută în via a lui, dar în acest fel i-a creat oțăm se numește: țăm se numește: ște:
altă nenorocire care se va năpusti asupra lui în viitor. Karma are nevoie de timp pentru a se
maturiza. 

Fiecare  ac iune  de  atac,  se  va  întoarce  ca  atac.  Acesta  este  sensul  țăm se numește: a  face  ceva  gre it.și ignoranța dobândită

Cum rămâne cu victima sau cu cineva ce stă de-o parte i vede scena? Victima reac ionează cuște: țăm se numește:
supărare, judecă agresorul i î i închide inima. i ște: ște: Și multe dintre necazurile noastre vin de aici. el ac ionează din gre eală.ții, și ignoranța dobândită

De ce? Pentru că nu în elege de unde provine acest agresor. El nu în elege că semin ele lui dauțăm se numește: țăm se numește: țăm se numește:
roade.  El  vede  agresorul  ca  având  o  existen ă  proprie  de  sine,  că  vine  din  exteriorul  lui,țăm se numește:
reac ionând prin ură. țăm se numește:

Nu î i asumă responsabilitatea pentru ceea ce se întâmplă. i ura este i o formă de agresiune.ște: Și multe dintre necazurile noastre vin de aici. ște:
Ea este un sentiment, un gând care ne garantează întoarcerea agresivită ii asupra noastră. Deci,țăm se numește:
ambii ac ionează în mod eronat.țăm se numește:

Deci, dacă A abuzează de B, care este diferen a dintre A i B? Este doar o chestiune de timp. Ațăm se numește: ște:
este abuziv, deci va suferi în viitor. B suferă acum pentru că a abuzat în trecut. De aceea va trebui
să avem milă fa ă de ei. Amândoi sunt în Samsara i amândoi î i creează suferin ă în viitor. țăm se numește: ște: ște: țăm se numește:

Versetul 68.

Din cauza acțiunilor mele trecute,
Alții vin și mă rănesc acum!
Și din moment ce totul depinde de aceste acțiuni,
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Ce rost are să mă mai supăr pe lucrurile ce mi se 
întâmplă acum?

Ne putem referi aici din nou la barca goală. Din cauza ignoran ei, am ac ionat în trecut gre it, iarțăm se numește: țăm se numește: ște:
din cauza acestui fapt, necazurile se întorc asupra noastră. 

Deci, dacă totul depinde de ceea ce am făcut, atunci pe cine ne vom supăra acum? Este ca i cândște:
cineva ar merge pe acoperi  i cade, iar el se supără pe gravita ie. Pe cine se supără? Pe for a dește: ște: țăm se numește: țăm se numește:
gravita ie? țăm se numește:

La aceste lucruri se referă versetul de fa ă.țăm se numește:

Versetul 69.

După cum am constatat, un singur lucru mi-a mai rămas:
Să fac orice lucru merituos,
În a acționa să intensific iubirea
Și să apropii unul de celălalt.

Dacă în elegem bine vacuitatea i  în elegem reflexia karmei în oglinda goală,  ce altceva maițăm se numește: ște: țăm se numește:
putem face? Ce am făcut, din gre eală sau din neaten ie sau deliberat, a rămas făcut. ște: țăm se numește:

Acum s- a întors, asupra noastră. S-a terminat. Dacă în elegem acest lucru, ceea ce ne va rămânețăm se numește:
de făcut, este doar să iubim oamenii i să-i apropiem unii de al ii i să facem fapte merituoase.ște: țăm se numește: ște:

Numai în acest fel ne creăm viitorul. Prezentul l-am creat cu propriile noastre mâini, în trecut,
prin fapte, vorbe i gânduri. Cu prezentul nu mai avem ce face. Singurul lucru pe care-l putemște:
face în prezent este de a reac iona cu în elepciune. țăm se numește: țăm se numește:

Dacă  vom  reac iona  cu  în elepciune,  vom  începe  să  ne  creăm  propriul  nostru  paradis.  ițăm se numește: țăm se numește: Și multe dintre necazurile noastre vin de aici.
versetul 89 face parte i din această chestiune:ște:

Acest pescar îngrozitor, afecțiunile mentale,
Cârligul ascuțit și dureros în mine l-a înfipt.
Gardienilor iadului, acum mă va vinde
Și în cazanele lor voi fi gătit.

Afec iunile  mentale  sunt  printre  altele:  furia,  supărarea,  ura,  judecata,  critica.  El  ne  spune:țăm se numește:
acestea sunt precum un pescar îngrozitor care î i înfige cârligul în noi. ște:

Noi suntem pe tele pe care l-a prins i acum ne va vinde paznicilor iadului ce vor face din noiște: ște:
mâncare. Numai din cauza lor vom fi arunca i în infern. Fapt care este foarte adevărat.țăm se numește:
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