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Lecția 5

În acest seminar ne ocupăm de tradi ia Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al min ii.ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.

Această tradi ie străveche a ajuns la noi prin cei din curentul Kadampa la începutul mileniului alția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
doilea în Tibet. 

Există o colec ie întreagă de Lo Jong care con in versuri pentru pregătirea con tiin ei.  Uneleția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. științei. Unele ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
texte sunt mai lungi, altele mai scurte. Textul pe care îl învă ăm face parte din cele scurte i esteția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. științei. Unele
cel mai cunoscut.

După cum am văzut,  versetele merg împotriva  instinctelor noastre.  Instinctele noastre spun,
dacă cineva ne fură, îl dăm în judecată sau dacă cineva este nedrept cu noi, vom căuta dreptatea.

De aceea practica ce ni se oferă în acest text este greu de făcut. De aceea, este nevoie de timp.

Cu susul în jos

Să trecem la versetul 6.

Shenyen înseamnă învă ător spiritualțător spiritual .
Nyen = prieten,
She = foarte aproape, un fel de rudă apropiată.

Învă ătorul spiritual este cineva foarte apropiat ca o rudă apropiată. Se spune că un învă ătorția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
spiritual ne înso e te în această via ă i, dacă rela iile noastre cu el sunt corespunzătoare, atunciția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. științei. Unele ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. științei. Unele ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
el ne va înso i i în toate celelalte vie i viitoare până când vom ajunge la iluminare. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. științei. Unele ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.

Prin urmare, aceste legături sunt foarte importante. Este esen ial să nu facem lucruri care săția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
afecteze aceste rela ii pentru că ele nu vor influen a numai această via ă. Desigur că este vorbația Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
despre cineva pe care a i ales să-l vede i ca profesor spiritual. Acesta este ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. Shenyen.
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De ce apare Shenyen în acest verset?

6.        Atunci când spre prietenul meu mă îndrept
Cu speranța ca la necaz să mă ajute
Și, în loc de asta un mare prejudiciu îmi va aduce,
Fie ca să-l pot vedea ca pe un sfânt îndrumător.

Care este ideea aici? Să spunem că avem probleme. Avem nevoie de ajutor. Ne îndreptăm spre
cineva pentru ajutor i ce face el? Ne bagă cu itul în spate. Cum vom reac iona instinctiv la oștiinței. Unele ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
astfel de situa ie? ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.

În mod instinctiv ne supărăm, îl  judecăm, ne plângem, devenim deprima i,  căutăm dreptate,ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
demonstrăm tuturor că noi avem dreptate i că el nu are dreptate. Îl mic orăm în fa a altora.științei. Unele științei. Unele ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.

Ce ne spune versetul ca de obicei? Atunci când suntem răni i, ni s-a făcut o nedreptate i sângeleția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. științei. Unele
clocote te  în  noi  de  supărare,  chiar  în  această  situa ie  fiind,  să  mergem  împotriva  acestorștiinței. Unele ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
instincte. 

Autorul spune că aceste moduri de reac ie ne chinuie, ne fac via a nefericită i nu ne vor aduceția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. științei. Unele
dreptate. Într-o astfel de situa ie, când s-a întâmplat exact invers mersului firesc al lucrurilor,ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
versetul spune:

”Fie ca să-l pot vedea ca pe un sfânt îndrumător.”

Un astfel de om trebuie să-l vedem ca pe un învă ător sfânt. Este atât de neobi nuit,  atât deția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. științei. Unele
contrar gândirii noastre normale. 

În acest verset se merge mult mai departe, nu numai că el ne răne te datorită geloziei lui, sau neștiinței. Unele
acuză pe nedrept în public, sau că nu ne ajută, ci ne i love te acolo unde ne doare mai rău, neștiinței. Unele științei. Unele
răne te când suntem deja la necaz, când suntem împin i cu spatele la perete. științei. Unele științei. Unele

Căutăm ajutor, iar el ne love te i mai tare. științei. Unele științei. Unele

Din cauza faptelor noastre trecute!

Ce ne-a spus maestrul Shantideva în versetul 68? 

Din cauza acțiunilor mele trecute,
Alții vin și mă rănesc acum!
Și din moment ce totul depinde de aceste acțiuni,
Ce rost are să mă mai supăr pe lucrurile ce mi se întâmplă
acum?
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De ce vine cineva să ne facă rău? Pentru că i-am rănit pe al ii în trecut.ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.

Fiindcă a venit vorba, se spune că cel care ne face rău nu este acela i cu cel pe care l-am rănit înștiinței. Unele
trecut. Poate fi altă persoană, într-un loc complet diferit, în circumstan e complet diferite, dar ceția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
ni se întâmplă acum este similar cu ceea ce am făcut cândva ori în această via ă, ori într-unația Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
anterioară.

i poate că actul pe care l-am făcut a fost, de asemenea, cu mult mai mic decât ceea ce ni seȘi poate că actul pe care l-am făcut a fost, de asemenea, cu mult mai mic decât ceea ce ni se
întoarce înapoi. Se spune că la sfâr itul fiecărei ac iuni, vorbă i gând lasă în mintea noastră oștiinței. Unele ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. științei. Unele
amprentă, după care vor merge în subcon tient. Uităm de ea. științei. Unele

Această amprentă rămâne acolo pentru luni sau ani sau vie i, timp în care acumulează energie.ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
Cu cât stă mai mult timp în subcon tient, cu atât mai multă energie acumulează, aceasta în cazulștiinței. Unele
în care nu am purificat-o. Iar când sunt create condi iile necesare, ea va da rezultat, în sensul căția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
într-o bună zi va veni cineva i ne va răni. i ce ne spune maestrul Shantideva? științei. Unele Și poate că actul pe care l-am făcut a fost, de asemenea, cu mult mai mic decât ceea ce ni se

Totul se întâmplă din cauza a ceea ce am făcut. i dacă este a a, atunci motivul pentru ceea ce seȘi poate că actul pe care l-am făcut a fost, de asemenea, cu mult mai mic decât ceea ce ni se științei. Unele
întâmplă nu este persoana care ne răne te, ci suntem noi. Noi am plantat semin ele. științei. Unele ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.

Persoana este cum ni se întâmplă. Iar dacă nu ar fi fost el, ar fi fost altcineva. Mai devreme sau
mai târziu, sămân a va trebui să dea rod.ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.

Mânia în sine este obiectul mâniei tale!

La ce să mă supăr pe el? De ce să mă supăr că mi s-a întâmplat acest lucru?  Versetul 41 al
maestrului Shantideva spune:

Bățul sau altceva direct mă lovește,
Spre cel ce dă în mine, furia mi-o îndrept. 
Dacă vrei să-ți îndrepți mânia spre cel ce-o pricinuiește, 
Mânia în sine este obiectul mâniei tale!

Cineva vine i mă love te cu bă ul. Mă doare. Mă enervez. Mă enervez pe cel care mă bate. Peștiinței. Unele științei. Unele ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
cine mă voi supăra? Pe bă , mă voi supăra? Nu. Nimeni nu se înfurie pe un bă . Bă ul nu areția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
păreri, este doar un instrument în mâinile celui ce love te.științei. Unele
Bă ul nu are inten ia să mă bată. Cel care ridică bă ul este cel care mă love te, a a că mă voiția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. științei. Unele științei. Unele
supăra pe el. Maestrul Shantideva spune: "stai a a, dar cel care ridică bă ul la tine, de ce vrea săștiinței. Unele ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
te lovească?" 

Pentru că este supărat, fierbe de supărare. Deci, el este condus de mânia lui. Dacă nu ar fi fost
supărat, nu ar fi ridicat bă ul să lovească.ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
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Dar nici pe el nu trebuie să te superi. Furia lui îl manevrează ca pe marioneta cu sfori. El este o
marionetă. El nu a învă at să- i controleze mânia, nu- i în elege mânia, nu în elege ce-l împingeția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. științei. Unele științei. Unele ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
să ac ioneze i ac ionează automat. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. științei. Unele ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.

Dacă nu ai motiv să te superi pe bă , atunci nici pe cel ce-l manevrează nu ai de ce să te superi.ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.

Deci, cel ce provoacă daune este numai mânia. Atunci,  hai să fim supăra i pe mânie! i  dacăția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. Și poate că actul pe care l-am făcut a fost, de asemenea, cu mult mai mic decât ceea ce ni se
sunte i supăra i pe mânie, de ce trebuie să fi i supăra i pe mânia lui? ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.

Fi i supăra i pe mânia voastră! Dacă nu vre i să suferi i, distruge i-vă mânia! Învă a i cum să oția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
distruge i!ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.

Dacă în acest verset ne spune pe scurt: Nu are rost să fii supărat pe cel care love te, pentru că elștiinței. Unele
este ca i bă ul. științei. Unele ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.

Nu are nicio părere proprie, pentru că este manevrat de mânia lui. Versetul 41, spune:

Bățul sau altceva, direct mă lovește,
Spre cel ce dă în mine, furia mi-o îndrept. 
Dacă vrei să-ți îndrepți mânia spre cel ce-o pricinuiește, 
Mânia în sine este obiectul mâniei tale!

Întrebarea care se ridică în acest verset este: dacă a a stă situa ia, de ce cel ce mă love te î iștiinței. Unele ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. științei. Unele științei. Unele
îndreaptă furia spre mine? 

De ce nu-l love te pe vecinul meu, de ce tocmai pe mine? științei. Unele

Răspunsul la această întrebare este dat în versetul 68:

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

Pentru că acum karma mea rode te. Este karma care s-a acumulat atunci când am lovit eu pe științei. Unele
al ii în trecut. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.  Această energie se îndreaptă spre mine. Vecinului meu încă nu i-a rodit o astfel de
karma. Nu în acest moment. Aceasta nu înseamnă că nu are semin e ale violen ei.ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.

Diferen a dintre cei care suferă i cei care nu suferă acum este doar o chestiune de timp, pentruția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. științei. Unele
că cu to i am acumulat o astfel de karmă. Ei nu sunt mai buni decât noi i noi nu suntem mai răiția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. științei. Unele
decât ei.  Dacă acum sunt lovit sau sufăr sau sunt dat în judecată sau orice altceva,  diferen ația Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
dintre mine i vecinul meu care nu suferă în momentul de fa ă de aceste probleme este doar oștiinței. Unele ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
chestiune de timp.

Ceea ce contează cu adevărat aici este cât de mult în eleg mecanismul karmic. Dacă nu-l în eleg,ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
atunci nu contează dacă mi se întâmplă acum sau mi se va întâmpla mai târziu. E acela i lucru.științei. Unele
Este garantat. Într-o zi, bomba va exploda, atât timp cât nu în eleg de unde provine ea.ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
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Botezul cu foc al unui Bodhisattva

Acest verset ne spune că, dacă dorim o modalitate mai bună de a învă a, să aplicăm în via ă celeția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
ce se spun în acest verset, să mergem i să lucrăm în companii financiare, locuri unde sunt rula iștiinței. Unele ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
mul i bani, unde pre urile de cost sunt foarte ridicate i există multă putere. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. științei. Unele

Locuri în care se află toate emo iile, toată invidia, competitivitatea, furia. Oamenii î i înfig unulția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. științei. Unele
altuia cu itele în spate, punând piedici celorlal i tot timpul. Nu există o mai bună educa ie cația Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
asta. Acesta este botezul cu foc.

Deci, ace ti Bodhisattva, luptătorii spirituali a căror ambi ie i scop este să se antreneze pentruștiinței. Unele ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. științei. Unele
a fi o binecuvântare pentru al ii, trebuie mai întâi să- i elimine afec iunile mentale. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. științei. Unele ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.

De  aceea,  unii  dintre  ei,  în  mod  deliberat  merg  să  lucreze  în  companii  financiare  sau  alte
societă i care sunt fel de focar samsaric, ca să-i ajute să se elibereze de aceste lucruri.ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.

Mintea suferin eițător spiritual

Când vorbim despre Samsara, ne referim la vie ile noastre. Suntem în Samsara. Suntem într-unția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
corp care este predispus la degradare, la boli, îmbătrânire i dezintegrare i pe drum mai avemștiinței. Unele științei. Unele
parte i de necazuri. științei. Unele

Dacă nu a i ajuns încă în aceste situa ii, nu vă face i griji că vor veni. În Samsara, mintea noastrăția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
prin natura ei este ne tiutoare i nesatisfăcută. științei. Unele științei. Unele

În mintea samsarică există un curent permanent, de intensitate mai mică sau mai mare numit
Dukha, ceea ce înseamnă suferin ă. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.

Mintea noastră este tot timpul condusă de dorin e, pofte, pasiuni, preferin e. Ea spune : asta îmiția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
place, asta nu-mi place, este plăcut, este neplăcut, asta vreau, asta nu vreau i a a mai departe.științei. Unele științei. Unele

Ne mutăm în mod constant dintr-un loc în altul pentru că vrem să ne sim im bine. Ne sculămția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
diminea a din pat pentru că ne-a fost de ajuns cât am stat în pat. Mâncăm pentru că ne esteția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
foame. 

Am terminat de mâncat, iar acum ne ridicăm de la masă pentru că am mâncat suficient. Căutăm
permanent  următorul  lucru,  următoarea  satisfac ie  la  un  nivel  sau  altul,  chiar  i  la  nivelulția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. științei. Unele
existen ial obi nuit, în activită ile zilnice obi nuite. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. științei. Unele ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. științei. Unele

Avem o minte care nu poate fi satisfăcută, iar cu o asemenea minte am ajuns în Samsara.

Asta nu înseamnă că nu suntem în ordine. Cu to i am venit cu o asemenea minte în Samsara. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.

Acest curent care func ionează în mintea noastră i  ne împiedică să fim satisfăcu i există înția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. științei. Unele ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
permanen ă, chiar i când suntem în perioade de calm.ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. științei. Unele
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Nici măcar nu tim ce este satisfac ia. O putem compara cu situa ia în care ne-am afla pe un vârfștiinței. Unele ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
de munte, la mare altitudine, unde aerul este curat i foarte clar, iar când privim în jos vedemștiinței. Unele
norul de poluare care învăluie ora ele de jos. i numai atunci când ne aflăm sus, ne dăm seamaștiinței. Unele Și poate că actul pe care l-am făcut a fost, de asemenea, cu mult mai mic decât ceea ce ni se
în ce loc contaminat trăim. 

Prin acest exemplu am dorit să ilustrăm problema min ii samsarice, a faptului că născându-ne înția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
Samsara, într-un corp uman, nu tim ce este fericirea. Acesta este adevărul suferin ei.științei. Unele ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.

De unde vine suferin a?țător spiritual

Noi spunem că suferin a este cauzată de afec iunile noastre mentale i a karmei negative pe careția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. științei. Unele
am acumulat-o, atunci când am făcut lucruri negative în trecut, iar acum ele ne controlează, ne
manevrează. 

Cele  mai  mari  dintre  acestea  sunt  considerate  ca  fiind  trei  otrăvuri:  ignoran a,  dorin a  iția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. științei. Unele
aversiunea ce sunt reprezentate în Roata vie ii prin porc, arpe i porumbel. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. științei. Unele științei. Unele

- Când ne place ceva, ne dorim să-l ob inem i ac ionăm în acest sens. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. științei. Unele ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
- Când nu ne place ceva, ne străduim să ne îndepărtăm de el sau să scăpăm de el. 
- Pe drum, încălcăm jurămintele.
- După care, lucrurile se întorc cu putere asupra noastră.
- Toate acestea le-am făcut vreme de veacuri, neputând să asociem între lucruri, întrucât 
procesul de maturizare a karmei necesită timp.

De  unde  vin  toate  acestea?  Maestrul  Shantideva  ne  spune:  Totul  vine  de  la  voi.  Totul  este
determinat de ac iunile noastre. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.

Deci, pe cine să ne supărăm? Noi ne-am creat Samsara. Nu ne-a aruncat nimeni în Samsara. Nu
poate exista cineva care să ne arunce în Samsara.

Numai noi ne putem scoate din Samsara

Nimeni nu ne poate scoate din ea. Dacă ar fi existat o fiin ă atât de milostivă, ne-ar fi scos de multția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
din Samsara. 

Buddha nu ne poate scoate din ea. Nu ne poate scoate nimeni din Samsara, cu excep ia noastră.ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
Singurul lucru pe care aceste fiin e îl pot face pentru noi este să ne înve e cum să ie im. Să neția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. științei. Unele
arate calea.

Aceste fiin e care au ajuns la iluminare au parcurs calea. Ele s-au aflat exact în locul în care neția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
aflăm i  noi.  Buddha  a  pornit  din acela i  loc  ca  i  noi,  a  făcut  calea  i  a  ie it  definitiv  dinștiinței. Unele științei. Unele științei. Unele științei. Unele științei. Unele
Samsara. 

De aceea, compasiunea lui este atât de mare fa ă de noi, pentru că el în elege unde suntem.ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
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Aceste fiin e cunosc exact tot mecanismul i ne arată calea. Este tot ceea ce pot face. Ele vin lația Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. științei. Unele
noi prin Dharma, prin învă ători, iar noi îi numim "învârtirea ro ii”, adică învârt roata Dharmeiția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
din inima lor spre inima noastră.

Pe de altă parte, nu ne putem salva, doar auzind sau citind aceste lucruri, până când nu vom
începe să le punem în aplicare. 

Numai atunci când vom începe să le punem în aplicare, valurile vor scădea încet i vor începe săștiinței. Unele
se întâmple lucruri în via a noastră lucruri interesante.ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.

Suferin a ne va deschide inimațător spiritual

Când oamenii  încep să aplice învă ăturile,  în mintea lor se creează un spa iu liber,  este maiția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
deschisă, se eliberează, deoarece în mod obi nuit ea este plină de preocupările personale i nuștiinței. Unele științei. Unele
are timp să-i ajute pe al ii, de exemplu. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.

Sau are de încheiat socoteli cu altcineva, în timp ce este preocupată de a fi supărată, de a căuta
dreptate sau de a se sim i o victimă i a a mai departe, toate acestea consumând energie. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. științei. Unele științei. Unele

Iar, în aceste situa ii, omul cu greu se poate îndrepta spre altcineva să-i aducă binecuvântarea.ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.

Dalai Lama spune: "Când cineva este sub controlul unei afec iuni mentale, el nu poate vedea clar,țiuni mentale, el nu poate vedea clar,
nu vede ce se întâmplă, iar deciziile lui nu sunt corecte pentru că nu vede clar".

Când mintea începe să devină mai liberă, ea se limpeze te i va deveni mai fericită, lucru ce neștiinței. Unele științei. Unele
încurajează să facem calea. 

Medita iețător spiritual

Închide i ochii.țiuni mentale, el nu poate vedea clar,

Să începem cu relaxarea min ii. Concentra i-vă pe respira ie.țiuni mentale, el nu poate vedea clar, țiuni mentale, el nu poate vedea clar, țiuni mentale, el nu poate vedea clar,

Observa i curentul de aer care trece prin nări i senza ia pe care o ave i.  Încerca i u or să vățiuni mentale, el nu poate vedea clar, și senzația pe care o aveți. Încercați ușor să vă țiuni mentale, el nu poate vedea clar, țiuni mentale, el nu poate vedea clar, țiuni mentale, el nu poate vedea clar, și senzația pe care o aveți. Încercați ușor să vă
concentra i numai asupra acestui punct.țiuni mentale, el nu poate vedea clar,

Dacă sim i i că mintea voastră este distrasă de multe gânduri care vă împiedică să vă concentra i,țiuni mentale, el nu poate vedea clar, țiuni mentale, el nu poate vedea clar, țiuni mentale, el nu poate vedea clar,
imagina i-vă că mintea este ca un lac limpede, iar gândurile sunt ca ni te frunze care plutesc pețiuni mentale, el nu poate vedea clar, și senzația pe care o aveți. Încercați ușor să vă
apă i lăsa i-le să se scufunde u or pe fundul lacului.și senzația pe care o aveți. Încercați ușor să vă țiuni mentale, el nu poate vedea clar, și senzația pe care o aveți. Încercați ușor să vă

Încerca i să ajunge i la această tăcere a min ii. O minte clară i calmă.țiuni mentale, el nu poate vedea clar, țiuni mentale, el nu poate vedea clar, țiuni mentale, el nu poate vedea clar, și senzația pe care o aveți. Încercați ușor să vă

Răsfoi i-vă acum amintirile voastre i găsi i un caz dificil care vi s-a întâmplat. Poate că a fost oțiuni mentale, el nu poate vedea clar, și senzația pe care o aveți. Încercați ușor să vă țiuni mentale, el nu poate vedea clar,
boală gravă, poate un accident, poate că vi s-a făcut o mare nedreptate, poate a i pierdut pe cinevațiuni mentale, el nu poate vedea clar,
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foarte drag. Poate a i fost dezamăgi i că nu a i promovat în muncă i a fost promovat altcineva.țiuni mentale, el nu poate vedea clar, țiuni mentale, el nu poate vedea clar, țiuni mentale, el nu poate vedea clar, și senzația pe care o aveți. Încercați ușor să vă
Ceva de genul acesta, o situa ie care v-a ocat puternic.țiuni mentale, el nu poate vedea clar, și senzația pe care o aveți. Încercați ușor să vă

Încerca i să vă aminti i evenimentul, să îl vede i cât mai clar posibil, cât mai viu. Concentra i-vățiuni mentale, el nu poate vedea clar, țiuni mentale, el nu poate vedea clar, țiuni mentale, el nu poate vedea clar, țiuni mentale, el nu poate vedea clar,
mai ales asupra sentimentului vostru când s-a întâmplat acest eveniment. Cum a i reac ionat fa ățiuni mentale, el nu poate vedea clar, țiuni mentale, el nu poate vedea clar, țiuni mentale, el nu poate vedea clar,
de ceea ce vi s-a întâmplat?

Conecta i-vă la durerea sau suferin a voastră în acele momente.  Ea poate  fi  durere fizică sauțiuni mentale, el nu poate vedea clar, țiuni mentale, el nu poate vedea clar,
mentală sau poate fi un sentiment profund de injusti ie, de resentimente sau amărăciune. Poate cățiuni mentale, el nu poate vedea clar,
o mare supărare a pus stăpânire pe voi. Poate că ave i du mănie împotriva celui care v-a rănit.țiuni mentale, el nu poate vedea clar, și senzația pe care o aveți. Încercați ușor să vă

Încerca i  pentru  câteva  momente  să  vă  scufunda i  în  această  situa ie  dificilă,  negativă  ițiuni mentale, el nu poate vedea clar, țiuni mentale, el nu poate vedea clar, țiuni mentale, el nu poate vedea clar, și senzația pe care o aveți. Încercați ușor să vă
dureroasă care vă arde.

Observa i-vă con tiin a voastră. Este calmă i lini tită când se întâmplă aceste lucruri sau estețiuni mentale, el nu poate vedea clar, și senzația pe care o aveți. Încercați ușor să vă țiuni mentale, el nu poate vedea clar, și senzația pe care o aveți. Încercați ușor să vă și senzația pe care o aveți. Încercați ușor să vă
furtunoasă, agitată sau nelini tită? Încerca i să vă vede i mintea cum este în acel moment.și senzația pe care o aveți. Încercați ușor să vă țiuni mentale, el nu poate vedea clar, țiuni mentale, el nu poate vedea clar,

Pute i asculta muzică în acele momente, de exemplu? Este loc pentru a a ceva în mintea voastră?țiuni mentale, el nu poate vedea clar, și senzația pe care o aveți. Încercați ușor să vă
Există vreun spa iu în minte atunci când se întâmplă aceste lucruri?țiuni mentale, el nu poate vedea clar,

Mai  mult  ca  sigur  că  nu.  Această  situa ie  dificilă  va  pune  complet  stăpânire  pe  voi  i  vă  vațiuni mentale, el nu poate vedea clar, și senzația pe care o aveți. Încercați ușor să vă
perturba gândirea. Precum un val imens pe lacul clar al min ii voastre. O vâltoare care vă tragețiuni mentale, el nu poate vedea clar,
după ea i vă înghite, nemailăsând loc în minte i pentru altceva.și senzația pe care o aveți. Încercați ușor să vă și senzația pe care o aveți. Încercați ușor să vă

Aceasta este Samsara.

Timpul a trecut i iată-vă aici. Este foarte probabil ca acea vâltoare să mai existe încă, dar nu atâtși senzația pe care o aveți. Încercați ușor să vă
de puternică. Examina i-vă modul în care mintea voastră s-a comportat atunci când toate acesteațiuni mentale, el nu poate vedea clar,
s-au întâmplat în compara ie cu modul în care este acum. Încerca i să evalua i diferen a.țiuni mentale, el nu poate vedea clar, țiuni mentale, el nu poate vedea clar, țiuni mentale, el nu poate vedea clar, țiuni mentale, el nu poate vedea clar,

Se poate ca persoana aceea să nu mai fie de mult prezentă în via a voastră. Poate că a plecat sauțiuni mentale, el nu poate vedea clar,
poate că nu a i mai văzut-o vreodată, dar învolburarea mai este încă acolo, încă mai suferi i de pețiuni mentale, el nu poate vedea clar, țiuni mentale, el nu poate vedea clar,
urma ei.  Aceste  sentimente  grele,  ard,  sunt  ca focul  care  pârjole te.  Ele  sunt  precum cărbuniiși senzația pe care o aveți. Încercați ușor să vă
încin i pe care îi ine i în mâini i nu le da i drumul. Încerca i să con tientiza i această suferin ași senzația pe care o aveți. Încercați ușor să vă țiuni mentale, el nu poate vedea clar, țiuni mentale, el nu poate vedea clar, și senzația pe care o aveți. Încercați ușor să vă țiuni mentale, el nu poate vedea clar, țiuni mentale, el nu poate vedea clar, și senzația pe care o aveți. Încercați ușor să vă țiuni mentale, el nu poate vedea clar, țiuni mentale, el nu poate vedea clar,
care provine dintr-o minte chinuită de sentimente grele i cât de mult vă chinuie i vă fac via ași senzația pe care o aveți. Încercați ușor să vă și senzația pe care o aveți. Încercați ușor să vă țiuni mentale, el nu poate vedea clar,
amară.

Gândi i-vă la faptul că ceea ce vi s-a întâmplat vouă s-a întâmplat i altora. Poate că sunt oamenițiuni mentale, el nu poate vedea clar, și senzația pe care o aveți. Încercați ușor să vă
în lume care trec prin aceste suferin e chiar acum sau poate au trecut cândva. Nu sunte i singurii.țiuni mentale, el nu poate vedea clar, țiuni mentale, el nu poate vedea clar,
Cu to i sunte i în Samsara. i din moment ce incidentul vi s-a întâmplat, deja ti i cum se simt ițiuni mentale, el nu poate vedea clar, țiuni mentale, el nu poate vedea clar, Și din moment ce incidentul vi s-a întâmplat, deja știți cum se simt și și senzația pe care o aveți. Încercați ușor să vă țiuni mentale, el nu poate vedea clar, și senzația pe care o aveți. Încercați ușor să vă
al ii de pe urmele acestor situa ii.țiuni mentale, el nu poate vedea clar, țiuni mentale, el nu poate vedea clar,

Toate acestea vă ajută acum să dezvolta i o reală empatie pentru suferin a lor. Poate că a i auzitțiuni mentale, el nu poate vedea clar, țiuni mentale, el nu poate vedea clar, țiuni mentale, el nu poate vedea clar,
i înainte despre aceste lucruri i probabil că a i dat numai din cap, dar acum în elege i bine ceși senzația pe care o aveți. Încercați ușor să vă și senzația pe care o aveți. Încercați ușor să vă țiuni mentale, el nu poate vedea clar, țiuni mentale, el nu poate vedea clar, țiuni mentale, el nu poate vedea clar,

înseamnă ca cineva să treacă prin aceste lucruri care vi s-au întâmplat.

În elege i cum suferă oamenii în situa ii similare cu ale voastre, chiar dacă nu sunte i în pielea lor;țiuni mentale, el nu poate vedea clar, țiuni mentale, el nu poate vedea clar, țiuni mentale, el nu poate vedea clar, țiuni mentale, el nu poate vedea clar,
chiar dacă nu sunte i în mintea lor. Numai datorită suferin ei voastre personale pute i acum sățiuni mentale, el nu poate vedea clar, țiuni mentale, el nu poate vedea clar, țiuni mentale, el nu poate vedea clar,
în elege i i să vă dezvolta i compasiunea pentru ceilal i.țiuni mentale, el nu poate vedea clar, țiuni mentale, el nu poate vedea clar, și senzația pe care o aveți. Încercați ușor să vă țiuni mentale, el nu poate vedea clar, țiuni mentale, el nu poate vedea clar,
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Cazurile dificile care se întâmplă în via a voastră vă oferă o ocazie de a-i în elege pe al ii, de ațiuni mentale, el nu poate vedea clar, țiuni mentale, el nu poate vedea clar, țiuni mentale, el nu poate vedea clar,
în elege suferin a celorlalte fiin e din Samsara.țiuni mentale, el nu poate vedea clar, țiuni mentale, el nu poate vedea clar, țiuni mentale, el nu poate vedea clar,

Atâtea cazuri dificile se întâmplă în această lume. Iar noi poate că nici nu le-am observat. Am fost
orbi la suferin a altora sau poate le-am văzut, dar nu le-am dat aten ia cuvenită.țiuni mentale, el nu poate vedea clar, țiuni mentale, el nu poate vedea clar,

Acum începem să le observăm. Ochii se deschid. Ochii inimii noastre se deschid. Inima se deschide iși senzația pe care o aveți. Încercați ușor să vă
în elege  suferin a  celorlal i.  Pute i  să  vă  dezvolta i  empatia.  Vede i  acum că  există  atâ ia  pețiuni mentale, el nu poate vedea clar, țiuni mentale, el nu poate vedea clar, țiuni mentale, el nu poate vedea clar, țiuni mentale, el nu poate vedea clar, țiuni mentale, el nu poate vedea clar, țiuni mentale, el nu poate vedea clar, țiuni mentale, el nu poate vedea clar,
această lume care suferă exact a a cum suferi i sau a i suferit.și senzația pe care o aveți. Încercați ușor să vă țiuni mentale, el nu poate vedea clar, țiuni mentale, el nu poate vedea clar,

Lăsa i-vă inima să se deschidă fa ă de ei. Lăsa i-vă inima să iasă din cuibul ”eu-lui”, din acel ”euțiuni mentale, el nu poate vedea clar, țiuni mentale, el nu poate vedea clar, țiuni mentale, el nu poate vedea clar,
sufăr, numai pe mine mă doare” i să meargă spre ”Oh, dar ei sunt la fel ca i mine, i ei suferă,și senzația pe care o aveți. Încercați ușor să vă și senzația pe care o aveți. Încercați ușor să vă și senzația pe care o aveți. Încercați ușor să vă
suntem cu to ii în aceea i barcă. A a cum eu sufăr i vreau să scap de această durere, tot a a i eițiuni mentale, el nu poate vedea clar, și senzația pe care o aveți. Încercați ușor să vă și senzația pe care o aveți. Încercați ușor să vă și senzația pe care o aveți. Încercați ușor să vă și senzația pe care o aveți. Încercați ușor să vă și senzația pe care o aveți. Încercați ușor să vă
suferă; i ei vor să scape de suferin a lor”.și senzația pe care o aveți. Încercați ușor să vă țiuni mentale, el nu poate vedea clar,

Cazul dureros prin care a i trecut vă oferă posibilitatea de a-i ajuta pe al ii, deoarece îi în elege ițiuni mentale, el nu poate vedea clar, țiuni mentale, el nu poate vedea clar, țiuni mentale, el nu poate vedea clar, țiuni mentale, el nu poate vedea clar,
cu mult mai bine decât altcineva care nu a trecut prin a a ceva, pentru că l-a i trăit personal.și senzația pe care o aveți. Încercați ușor să vă țiuni mentale, el nu poate vedea clar,
Lăsa i-vă umplu i de această compasiune pentru ei. Lăsa i-vă inima să se deschidă fa ă de ei.țiuni mentale, el nu poate vedea clar, țiuni mentale, el nu poate vedea clar, țiuni mentale, el nu poate vedea clar, țiuni mentale, el nu poate vedea clar,

Decide i de a utiliza cazul care vi s-a întâmplat pentru a vă dezvolta compasiunea ca ea să creascățiuni mentale, el nu poate vedea clar,
ca urmare a acestui fapt.  Ie i i  din limitarea pe care o creează eul vostru, din interesul vostruși senzația pe care o aveți. Încercați ușor să vă țiuni mentale, el nu poate vedea clar,
constant fa ă de voi în ivă, ca să-i pute i vedea pe ceilal i.țiuni mentale, el nu poate vedea clar, și senzația pe care o aveți. Încercați ușor să vă țiuni mentale, el nu poate vedea clar, țiuni mentale, el nu poate vedea clar,

Lua i acum decizia ca suferin a voastră să nu fie în zadar. i, în măsura în care pute i, hotărâ i-vățiuni mentale, el nu poate vedea clar, țiuni mentale, el nu poate vedea clar, Și din moment ce incidentul vi s-a întâmplat, deja știți cum se simt și țiuni mentale, el nu poate vedea clar, țiuni mentale, el nu poate vedea clar,
să mai face i un pas i anume să fi i voi ispă irea lor.țiuni mentale, el nu poate vedea clar, și senzația pe care o aveți. Încercați ușor să vă țiuni mentale, el nu poate vedea clar, și senzația pe care o aveți. Încercați ușor să vă

Ruga i-vă: ”Fie ca datorită suferin ei mele, să nu mai sufere nimeni altcineva . Eu sunt ispă ireațiuni mentale, el nu poate vedea clar, țiuni mentale, el nu poate vedea clar, și senzația pe care o aveți. Încercați ușor să vă
lor. Fie ca durerea mea să ia durerea tuturor, astfel încât ei să nu mai sufere vreodată”. Această
rugăciune va da multă semnifica ie dorin ei voastre.țiuni mentale, el nu poate vedea clar, țiuni mentale, el nu poate vedea clar,

Face i Tong Len. Lua i durerea de la ceilal i prin durerea voastră.țiuni mentale, el nu poate vedea clar, țiuni mentale, el nu poate vedea clar, țiuni mentale, el nu poate vedea clar,

Medita i pu in asupra acestor gânduri. Concentra i-vă pe cei care suferă i dori i-vă să pute i luațiuni mentale, el nu poate vedea clar, țiuni mentale, el nu poate vedea clar, țiuni mentale, el nu poate vedea clar, și senzația pe care o aveți. Încercați ușor să vă țiuni mentale, el nu poate vedea clar, țiuni mentale, el nu poate vedea clar,
durerea lor prin durerea voastră.

Dacă  reu i i  i  chiar  pentru  câteva  momente  să  vă  conecta i  cu  aceste  lucruri,  este  cevași senzația pe care o aveți. Încercați ușor să vă țiuni mentale, el nu poate vedea clar, și senzația pe care o aveți. Încercați ușor să vă țiuni mentale, el nu poate vedea clar,
extraordinar.

Încerca i să vede i cum vă sim i i acum. Ce s-a întâmplat suferin ei voastre ca urmare a acestuițiuni mentale, el nu poate vedea clar, țiuni mentale, el nu poate vedea clar, țiuni mentale, el nu poate vedea clar, țiuni mentale, el nu poate vedea clar, țiuni mentale, el nu poate vedea clar,
gând? Mintea este la fel de chinuită, a mai scăzut din intensitate sau a dispărut complet? Oare
sentimentele dureroase s-au mai schimbat la gândurile de milă fa ă de suferin ele altora i  lațiuni mentale, el nu poate vedea clar, țiuni mentale, el nu poate vedea clar, și senzația pe care o aveți. Încercați ușor să vă
hotărârea să le împiedica i să mai sufere?țiuni mentale, el nu poate vedea clar,

Medita i câteva momente asupra acestor lucruri.țiuni mentale, el nu poate vedea clar,

Deschide i încet ochii.țiuni mentale, el nu poate vedea clar,

----------------------------
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Cheia pentru Nirvana

Ceea ce vă dă această medita ie este cheia pentru Nirvana. Cheia de a ie i din Samsara.ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. științei. Unele

Cu to i suferim în Samsara. Natura Samsarei este suferin a.ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.

Există o cale de ie ire din ea, iar aceasta este cheia. Dacă luăm decizia pentru a lua suferin aștiinței. Unele ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
tuturor fiin elor, atunci tot ceea ce ni se va întâmpla pe cale va fi un mijloc de a face acest lucru,ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
iar toate lucrurile dificile care ni se vor întâmpla în orice domeniu, vor deveni învă ătorii no tri.ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. științei. Unele

To i cei care ne-au rănit sunt marii no tri învă ătorițător spiritual ștri învățători țător spiritual

Cum ne putem dezvolta compasiunea?  Nu ne putem dezvolta compasiunea dacă nu suferim,
deoarece  nu  în elegem  suferin a  altorația Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. .  Când  totul  este  bine  pentru  noi,  nu  avem  cum  să
în elegem suferin a.ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.  

Oamenii pot să se zvârcolească de dureri lângă noi i nici măcar nu putem pricepe ce se întâmplăștiinței. Unele
cu ei. Deci nu ne putem dezvolta compasiunea dacă nu le în elegem durerea. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.

Toate aceste experien e dificile pe care le trăim ne înva ă multe lucruri. Noi nu le invităm, nu-iția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
a a? i cu toate acestea ele se întâmplă cu noi, chiar dacă nu le dorim.științei. Unele Și poate că actul pe care l-am făcut a fost, de asemenea, cu mult mai mic decât ceea ce ni se

-  ele  ne  înva ă compasiunea i  dacă nu ne dezvoltăm compasiunea,  vom continua săția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. științei. Unele
suferim.  
- aceste situa ii ne demonstrează că nu avem niciun control. Lucru care va scădea pu inția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
din mândrie. 

Dacă înainte am crezut că suntem omnipoten i i totul merge după cum vrem noi, dintr-o dată niția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. științei. Unele
se întâmplă ceva dureros care ne spune: ”e ti în Samsara, ai uitat aceastași senzația pe care o aveți. Încercați ușor să vă !”

Samsara are un singur merit 

Cu toate că descriem Samsara în culori sumbre, ea are un singur merit. Ken Rinpoche amintea de
multe ori: "Mai devreme sau mai târziu Samsara î i va arăta adevărata ei fa ăși va arăta adevărata ei față ță ". 

Ea vine prin aceste lucruri dificile. i dacă nu vi s-a întâmplat până acum ceva, se va întâmpla.Și poate că actul pe care l-am făcut a fost, de asemenea, cu mult mai mic decât ceea ce ni se

Iar aceste cazuri ne deschid inimile, ne dezvoltă compasiunea, ne scad mândria, ne scad
arogan a i ne determină să auzim cum să ie im din ea.țător spiritual ștri învățători ștri învățători

Înainte, nici măcar nu am fost deschi i să auzim cum să ie im din suferin ă, pentru că totul eraștiinței. Unele științei. Unele ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
bine. 

Cei cărora le merg bine sunt reprezenta i în Roata vie ii. Ei trăiesc în lumea zeilor i chiar i înția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. științei. Unele științei. Unele
planul fiin elor umane există oameni cărora le este bine.ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
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Dar mai devreme sau mai târziu, Samsara î i va arăta adevărata ei fa ă. Uneori spunem că esteștiinței. Unele ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
mai bine să se întâmple mai devreme, la o vârstă fragedă, având apoi încă câ iva ani buni de ația Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
practica i astfel să ie im. științei. Unele științei. Unele

Iar când vine năpasta, versetul spune:

“Fie să-l pot vedea ca pe un sfânt îndrumător.”

Pentru că, fără el, ne tăvălim în noroiul din băltoacă i nici nu tiu că dincolo este un oceanștiinței. Unele științei. Unele
frumos i clar. Deci, în acest sens, aceste cazuri sunt învă ători uimitori, deoarece ne împing săștiinței. Unele ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
căutăm răspunsuri la întrebările: de ce ni se întâmplă aceste lucruri, de unde au venit? 

i de a căuta ajutor, de a căuta învă ături. Au fost oameni care au trăit în aceea i baltă ca noi, auȘi poate că actul pe care l-am făcut a fost, de asemenea, cu mult mai mic decât ceea ce ni se ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. științei. Unele
făcut calea i ne-au învă at. i acesta este Buddha.științei. Unele ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. Și poate că actul pe care l-am făcut a fost, de asemenea, cu mult mai mic decât ceea ce ni se

Ne face să fim ferici ițător spiritual

Fiecare dintre noi caută să fie fericit toată ziua. Ne sculăm din pat diminea a ca să ne sim imția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
bine. Luăm micul dejun ca să ne sim im bine. Căutăm zilnic să fim ferici i i iată că se întâmplăția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. științei. Unele
aceste incidente teribile. 

De ce a a? Pentru că nu tim ce produce fericirea, altfel am fi fost ferici i pentru că tot timpulștiinței. Unele științei. Unele ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
căutăm fericirea. Este ceva care nu func ionează logic.ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.

Cineva care a făcut drumul spune: încerca i să medita i un minut pe zi, dar în mod constant, iția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. științei. Unele
dacă pute i două minute, va fi mai rapid. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.

Karma  se  efectuează  în  principal  cu  gândul,  pentru  că  mai  mult  gândim  decât  vorbim  sau
ac ionăm. În mintea noastră sunt în permanen ă gânduri.ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.  

Dacă vom direc iona gândurile noastre pe această linie, ele va trebui să dea roade. Cu cât ve iția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
pune mai multă inten ie în această medita ie, cu atât mai repede va da roade.ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.

Oamenii care fac acest lucru mult timp nu mai tiu să fie tri ti. Nu li se mai întâmplă lucruriștiinței. Unele științei. Unele
dificile, deoarece aceste karme nu mai sunt semănate. 

Ceea ce va rodi este doar ceea ce am semănat, indiferent dacă ne mai amintim ce a fost sau nu.
Ceea ce a fost a fost, acum această sămân ă a dispărut. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.

Dacă vom înceta să mai plantăm altele noi i începem să producem în mod deliberat semin eștiinței. Unele ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
pentru a-i ajuta pe al ii i pentru a aduce binecuvântare altora, mai devreme sau mai târziu eleția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. științei. Unele
vor da roade, noi vom fi cei care vom dirija procesul, în loc de a-l mai lăsa să se desfă oareștiinței. Unele
automat. 

Este minunat să facem aceste lucruri mai ales atunci când suferim. Mai ales în timpul unei bolii.
În aceste situa ii, din cauza durerii, mintea noastră este închisăția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. . Ne închistăm. 
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Ne mi căm in jurul  acestei  dureri,  fie  că  este ea durere  fizică,  mentală  sau psihică.  Suntemștiinței. Unele
preocupa i foarte mult de ea. Suntem măcina i de gânduri i ne întrebăm mereu: ”ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. științei. Unele cum de mi s-a
întâmplat aceasta, cât de rău îmi este, de ce a a?”și senzația pe care o aveți. Încercați ușor să vă

Această învă ătură spune: folosi i-vă de această situa ie ca de o pârghie, folosi i-o pentru a ie iția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. științei. Unele
din această coajă dură a acestui "abces suferind", a a cum o denume te Maestrul Shantideva, înștiinței. Unele științei. Unele
versetul 44:

Dacă din atașamentul meu orb, mă agăț
De acest abces suferind sub formă umană
Ce nu suportă să fie atins,
Pe cine să mă supăr când este rănit?

Cu to i suntem într-un astfel de ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. abces suferind. Folosi i-vă de boală pentru a sparge abcesul i deția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. științei. Unele
a ie i din el, de a vă dezvolta compasiunea pentru to i care suferă. i din moment ce tot suferi i,științei. Unele ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. Și poate că actul pe care l-am făcut a fost, de asemenea, cu mult mai mic decât ceea ce ni se ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
încerca i să lua i asupra voastră i suferin a lor.ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. științei. Unele ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.

Sunt persoane care au practicat această medita ie i le-au revenit complet vederea. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. științei. Unele

Lama Dvora Hla poveste te despre un elev al unui alt Lama care suferea de cancer, era în fazaștiinței. Unele
terminală. Doctorii nu au mai avut ce să-i mai facă. Acest elev a făcut această medita ie timp deția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
un an i nu a mai existat niciun semn al bolii. științei. Unele

El a revenit la Lama i Lama l-a întrebat: "științei. Unele Ai făcut această medita iețiuni mentale, el nu poate vedea clar, ?" El a spus: "Da". ”Cât timp?
” l-a întrebat Lama i el a răspuns- științei. Unele în medie de patru minute pe zi. Patru minute pe zi de gânduri
pline de compasiune, pot vindeca un cancerul în stadiu terminal? 

Aceasta înseamnă că această medita ie este un instrument uimitor i minunat. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. științei. Unele

i dacă vi se întâmplă ceva, înseamnă că sunte i într-o pozi ie mai bună. Ave i materiale cu careȘi poate că actul pe care l-am făcut a fost, de asemenea, cu mult mai mic decât ceea ce ni se ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
să lucra i. Cei care nu au trecut prin situa ii grele nu au niciun motiv de a practica. Versetul 6ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
spune:

”Fie ca să-l pot vedea ca pe un sfânt îndrumător.”

Cel care ne aduce prejudicii este cel mai sfânt învă ător. De ce este atât de sfânt? Ce-l face să fieția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
un sfânt? 

Pentru că ne arată calea de ie ire din suferin ă. Dacă ne vom învă a să în elegem mecanismul, elștiinței. Unele ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
cu adevărat ne arată calea de ie ire.științei. Unele

Pe orice cale, cu modestie…
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Să trecem la versetul 7.

7.         Pe scurt, fie ca pe orice cale să pot dărui 
Tuturor mamelor mele, tot ajutorul și bucuria
Și în secret, cu modestie, asupra mea să pot lua
Toată suferința și durerea lor.

După cum am putut vedea, nivelul de dificultate a punerii în practică a instruc iunilor din acestția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
text (care sunt total contrare instinctelor i a obi nuin elor noastre), a crescut de la un verset laștiinței. Unele științei. Unele ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
altul. În versetul 7, autorul rezumă tot ceea ce ne-a spus în versetele anterioare. 

Cine sunt "mamele mele"?  Toate fiin ele. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.

Dacă suntem de acord că am trăit nenumărate vie i, aceasta înseamnă că am avut nenumărateția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
mame i, pe măsură ce am trecut dintr-o via ă în alta, i ele au trecut dintr-o via ă în alta. științei. Unele ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. științei. Unele ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.

Deci, este foarte probabil ca oricine pe care îl întâlnim să fi fost cândva, într-o altă via ă, mamația Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
noastră. Dacă ne gândim la mama care ne-a născut, ea nu va înceta să fie mama noastră nici chiar
dacă nu mai trăie te. științei. Unele

Ea  va  rămâne  mereu pentru  noi  mamă.  Deci,  mamele  noastre  din  vie ile  trecute,  sunt  încăția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
mamele noastre. Ele sunt încă aici, iar ele sunt toate aceste fiin e.ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.

A a că vom merge la toate mame i vom căuta să le facem bine, să le facem fericite i să le luămștiinței. Unele științei. Unele științei. Unele
orice suferin ă, la fel ca i mama noastră din această via ă.ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. științei. Unele ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.  

Pe scurt, fie ca pe orice cale să pot dărui 
Tuturor mamelor mele, tot ajutorul și bucuria.

Nu trebuie să a tepta i să apară vreun eveniment dificil pentru a le elimina suferin a. Pute i faceștiinței. Unele ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
Tong Len. În acest verset se pune accentul pe discre iețător spiritual  i pe științei. Unele modestie.

Și în secret, cu modestie, asupra mea să pot lua
Toată suferința și durerea lor.

Acest lucru înseamnă de a medita în lini te. Nu trebuie să spunem nimănui asupra cui medităm.științei. Unele
Nici măcar nu trebuie să stăm pe perna de medita ie.ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.

Putem merge pe stradă i dacă vedem un copil care merge cu mama lui de mână, plângând iștiinței. Unele științei. Unele
nefericit, îi putem lua durerea din gândul lui sau vedem un om în vârstă care ine saco ele înția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. științei. Unele
mâini i este iritat i împins de al ii, putem să-i luăm i de la el suferin a.științei. Unele științei. Unele ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. științei. Unele ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.

Luarea durerii creează compasiune. Indirect, acest lucru este exact antidotul la durerea noastră.
Este posibil să nu se întâmple în acel moment, dar indirect este un antidot. 
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Durerea vine pentru că ne-am comportat într-un mod care contrazice moralitatea, iar acest lucru
se întoarce asupra noastră.  Dar când începem să ne direc ionăm gândurile spre compasiune,ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
cauzele durerii se vor diminua. Indirect se întâmplă.

Toate acestea le vom face cu modestie.  Nimeni nu trebuie să tie.  Încerca i pentru o vreme.științei. Unele ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
Uneori se întâmplă într-o zi.  Uneori,  acest lucru se întâmplă în termen de patru luni. Uneori,
cancerul terminal se termină într-un an. Trebuie încercat.

În elepciunea radicalățător spiritual

Aceste versete sunt pe cât de simple, pe atât de radicale. Ele ne arată cum să creăm fericirea,
într-un mod contrar instinctelor noastre. 

i pentru că sunt atât de radicale, marii Lama le-au inut în secret mult timp, pentru că tiau căȘi poate că actul pe care l-am făcut a fost, de asemenea, cu mult mai mic decât ceea ce ni se ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. științei. Unele
dacă oamenii ar auzi aceste învă ături nu le-ar primi bine i le-ar putea subestima i dispre ui. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. științei. Unele științei. Unele ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.

Ei ar putea spune: ”acestea sunt prostii! Dacă cineva îmi face rău, merg să mă răzbun!”

Iar acest lucru este exact ceea ce va produce următoarea lovitură. Dacă ne vom răzbuna sau
chiar  dacă  nu  vom  face  ceva,  dar  în  mod  constant  avem  gânduri  de  răzbunare  sau  de
resentimente, acestea vor produce suferin ă. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.

Aceste gânduri sunt un generator de suferin ă.ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.

Cui provoacă suferin a? Nouă! Nu lor! ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.

Dacă purtăm cu noi aceste gânduri de răzbunare, de violen ă, ele ne vor chinui, ne vor perturbația Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
mintea, ne vor mânca sănătatea, ne vor mânca via a, ne vor îmbătrâni i ne vor închide inimile. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. științei. Unele

Tocmai  de  aceea  îmbătrânim  i  murim.  De  aceea,  cancerul  s-a  vindecat  pentru  că  a  fostștiinței. Unele
administrat antidotul exact la ceea ce ne omoară. Ave i aici un leac extraordinar pentru toateția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
bolile voastre i contrar intui iei noastre.științei. Unele ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.

Medita ia pe care am făcut-o acum a fost o medita ie în care am luat durerea de la celălalt. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.

Am făcut partea Len – adică a lua din Tong Len. Există i Tong - de a da. Deci pasul următor esteștiinței. Unele
să le oferim tot ceea ce este mai bun. Nu numai că "vrem să le luăm suferin a", dar i "le vomția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. științei. Unele
trimite numai bine".

Trimite i-le mult bine, un cer acoperit cu lucruri minunate. Imagina i-vă că umple i cerul cu totția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
ceea ce este mai bun i cu tot ceea ce î i doresc i trimite i-le. științei. Unele științei. Unele științei. Unele ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.

Karma are i  un alt  rezultat:  dacă practicăm să iubim,  vom iubi  i  mai mult  i  vom deveniștiinței. Unele științei. Unele științei. Unele
persoane mai iubitoare. Karma func ionează exponen ial.ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.

Atunci când ne deviem pu in obiceiul de gândire, în mod deliberat, prin medita ie vom deveni oția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
persoană mai plăcută. 
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Pe neobservate, devenim persoane mai agreabile, vom întâlni persoane zâmbitoare, iar totul va
merge într-o spirală care urcă în permanen ă, în locul spiralei teribile care ne trage în jos care neția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
îmbătrâne te i ne ucide.științei. Unele științei. Unele

La început abilitatea noastră de a sim i compasiune i  iubire este mică.  În mod deliberat  înția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. științei. Unele
medita ie, încercăm să o mai mărim pu in i, de fiecare dată ne va fi mai u or, iar mai devremeția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. științei. Unele științei. Unele
sau mai târziu vom ajunge în paradis.

Dacă ne vom folosi de durerea pe care ne-a creat-o cel care ne-a lovit ca pe o pârghie a a cum aștiinței. Unele
fost descrisă în medita ie, atunci ea va fi cauza directă a fericirii voastre. Această medita ie ne vația Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
face ferici i.ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.

Direct i indirectștri învățători

În verset mai scrie : "pe orice cale”. Aceasta înseamnă pe orice cale directă sau indirectă. Ce ni
se spune? Ni se spune să dăruim tuturor fiin elor ajutorul i bucuria i să le luăm durerea. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. științei. Unele științei. Unele

Acest lucru înseamnă- ori să le ajutăm în mod direct dacă putem, ori în cazurile în care nu le
putem ajuta cu adevărat în mod direct, să medităm discret i să ne imaginam că facem asta i căștiinței. Unele științei. Unele
func ionează. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.

Nu avem nimic de pierdut, cu excep ia unui minut pe zi.ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.

Pe patul de moarte

A face această medita ie pe patul de moarte este extraordinar. Cu to i vom ajunge aici într-oția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
bună zi. Dacă o vom practica acum, atunci există ansa ca atunci când vom ajunge acolo, să fimștiinței. Unele
disponibili. 

Dacă nu vom practica acum, în acea situa ie ne va fi prea greu se ne mai amintim să mai facemția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
ceva. 

Când cineva se află pe patul de moarte i se gânde te: "științei. Unele științei. Unele Sunt în pragul mor ii, îmi voi pierde acumțiuni mentale, el nu poate vedea clar,
via a, fie să fiu eu ispă irea tuturor. Fie ca nimeni altcineva să nu mai treacă prin ceea ce trec euțiuni mentale, el nu poate vedea clar, și senzația pe care o aveți. Încercați ușor să vă
acum”.

Dacă cel care se află pe moarte i-ar putea umple mintea cu astfel de gânduri i nu s-ar maiștiinței. Unele științei. Unele
gândi  la  durerea  proprie  sau  la  supărările  pe  care  le  are,  dacă  gândurile  lui  ar  fi  pline  de
compasiune este ceea ce-l va trimite direct în paradis.

În seminarul Tong Len s-a pomenit despre Geshe Chekawa, un mare lama care a trăit în jurul
anului 1200, e.n. El a fost unul dintre cei mai mari mae tri ai tradi iei Kadampa.științei. Unele ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.

Lecția 5                                                                                                                                         Pagina 15



Lo Jong - Antrenamentul minţii

Se poveste te despre acest  mare maestru că se afla  pe patul  de moarte,  fiind înconjurat  deștiinței. Unele
discipolii lui devota i care-l priveau cu multă mâhnire în suflet. ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.

Ei  cuno teau  regulile  tradi iei  de  a  nu-l  deranja  în  aceste  momente.  Datorită  marii  luiștiinței. Unele ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.
compasiuni i a iubirii pentru elevii lui, Geshe Chekawa voia să le descrie momentele prin careștiinței. Unele
trecea, să le descrie procesul mor ii care în mod normal nu se poate relata.ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții.

El se străduia pe cât putea să descrie cât mai bine acele clipe în care trecea într-o alta lume iștiinței. Unele
spunea: nu pot, nu pot! Discipolii îl întrebau: ce nu po i? i el spunea: „încerc să cobor în infernția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. Și poate că actul pe care l-am făcut a fost, de asemenea, cu mult mai mic decât ceea ce ni se
pentru a ajuta fiin ele de acolo i tot ceea ce văd în jurul meu sunt numai îngeri.”ția Lo Jong, ceea ce înseamnă antrenament al minții. științei. Unele

Numai a a se poate ajunge în paradis, în a îndrepta toate energiile spre inimă i numai atunciștiinței. Unele științei. Unele
inima se va deschide.
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