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Lecția 2

Vom deschide această lec ie cu o scurtă medita ie în care vom privi dintr-un alt unghi aspectulție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
de a ne considera inferiori fa ă de ceilal i.ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul

Medita ia: ția:   Cu to ii se află în răspunderea meația: 

A eza i-vă  confortabil  i  încerca i  să  nu  vă  mi ca i  pe  perioada acestei  medita ii,  ca  să nu-ișezați-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i șezați-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i șezați-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i
deranja i pe cei din jurul vostru. Acum închide i ochii.ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i

Spatele să fie drept, fa a relaxată, gura să fie u or închisă, umerii să fie echilibra i, bărbia nici preați-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i șezați-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i
ridicată i nici prea coborâtă. A eza i-vă mâinile în poală, astfel încât mâna dreaptă să fie pesteșezați-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i șezați-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i
cea stângă.

Concentra i-vă  acum  pe  respira ie.  Concentra i-vă  pe  punctul  de  intrare  a  aerului  în  nări.ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i

Nu încerca i să vă controla i respira ia, i nici să-i schimba i ritmul. Fi i doar aten i la ea. Fi iți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i șezați-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i
aten i la senza ia trecerii aerului prin nări.ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i

Dacă ceva v-a distras aten ia, întoarce i-vă din nou la punctul de intrare a nărilor.ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i

Gândi i-vă acum la cineva pe care-l percepe i că este mai bun decât voi dintr-un anume aspect.ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i
Poate via a lui este mai bună sau poate a reu it în via ă mai mult decât voi, poate are mai multeți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i șezați-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i
lucruri decât ave i voi sau poate că rela iile lui de familie sunt mai bune decât ale voastre sau suntți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i
cu mult mai avansa i spiritual. În ce măsură crede i că el este mai reu it decât voi?ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i șezați-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i

Încerca i să vă analiza i atitudinea obi nuită pe care o ave i fa ă de el. Cum vă rela iona i fa ă deți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i șezați-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i
el, după părerea voastră, atunci când îl întâlni i?ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i
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Conecta i-vă la sentimentul care apare în voi atunci când vă vede i.ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i

Vă gândi i oare să ajuta i o astfel de persoană sau poate crede i că el nu are nevoie de ajutorulți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i
vostru, pentru că i a a este mai bun decât voi?șezați-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i șezați-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i

Gândi i-vă acum la faptul că i el se află în Samsara ca i voi. Chiar i dacă ar fi pre edintele ării,ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i șezați-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i șezați-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i șezați-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i șezați-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i
suferă la fel ca i voi.șezați-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i

Faptul  că acest  fel  de  persoane apar a a cum apar în  via a  voastră  care  se  află  i  suferă înșezați-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i șezați-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i
Samsara, este doar o proiec ie a voastră. Dacă ei vă apar a a cum apar, este rezultat al moduluiți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i șezați-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i
vostru de a ac iona în lume.ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i

Vom face acum un contract nou cu acesta. Dacă până acum el ni s-a părut cu mult mai reu it saușezați-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i
cu mult mai avansat decât noi i nu ne-am asumat responsabilitatea fa ă de el, acum vom devenișezați-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i
răspunzători de el.

Mai mult decât atât, con tientiza i faptul că el a fost mama voastră într-una din vie ile trecute i,șezați-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i șezați-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i
de aceea, el este încă mama voastră.

i chiar dacă crede i că vă este greu să vede i acest lucru, încerca i să vă preface i că sim i i că elȘi chiar dacă credeți că vă este greu să vedeți acest lucru, încercați să vă prefaceți că simțiți că el ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i
este mama voastră. Această mamă a voastră suferă încă în Samsara. Ea nu s-a eliberat i încă maișezați-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i
are nevoie de voi.

Dacă  voi  sunte i  fiul  sau  fiica  lui  va  trebui  să-l  ajuta i.  El  depinde  de  voi.  Conecta i-vă  lați-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i
recuno tin a pe care o ave i fa ă de mama voastră i decide i în inima voastră să-i pute i oferi totșezați-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i șezați-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i
ajutorul de care are nevoie.

Cu această persoană pe care a i adus-o în fa a voastră, face i un nou contract. Ea va intra acum înți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i
cercul fiin elor de care ve i avea grijă. Vă ve i extinde cercul vostru de persoane, introducând în elți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i

i pe această mamă care are nevoie de voi.șezați-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i

Vede i-o cum se află în Samsara, semn că nu cunoa te cum să iasă din ea i de aceea are nevoie deți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i șezați-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i șezați-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i
îndrumare.

Decide i că voi ve i fi cei care o vor ajuta. Dar, ca să o pute i ajuta cu adevărat va trebui să face iți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i
calea. Va trebui să învă a i ceea ce trebuie, să vă transforma i mintea i să practica i a a cumți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i șezați-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i șezați-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i
trebuie, pentru a ajunge în acea situa ie în care să o pute i ajuta.ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i

Promite i-i acum că ve i face tot ce vă stă în putere ca să o pute i ajuta.ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i

Ea devine mică precum copilul vostru. Ea este acum copilul vostru de care sunte i responsabili. Eați-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i
vine la voi să o adăposti i i să o ajuta i.ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i șezați-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i

Deschide i încet ochii.ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i ..

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

Rezultatul acestor gânduri va fi progresul vostru. Această medita ie este răspunsție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul ul la întrebarea:
Oamenii  încearcă  tot  timpul  să- i  ridice  aprecierea  de  sine,  această  practică  nu  ne  coboarăși ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară
valoarea de sine? Răspunsul acestei medita ii este exact opusul.ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
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Al treilea verset

3.  Fie ca pe tot parcursul zilei să fiu atent
La orice gând negativ sau răutăcios ce în minte se ivește
Și, cu toată puterea, pe loc, să-l stăvilesc,
Fiindcă el mă rănește și pe mine, dar și pe cel de lângă mine.

Sfatul este ca fiecare strofă să fie practică două luni. Prima strofă ne-a învă at să considerăm peție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
oricine care vine în calea noastră ca fiind de mare pre , a doua ne spune să ne uităm la ce neție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
înva ă cel pe care-l întâlnim. ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul

Venim spre el cu smerenie, ne coborâm i ne întrebăm: Ce mă înva ă acesta? Dacă i copilulși ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară
debil mintal are ce să- i înve e mama, atunci oricine are ce să ne înve e.și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul

Afec iunile mentaleția: 

Vom vorbi pu in despre “ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul gând negativ sau răutăcios”. Sensul aici este de afec iune mentală. ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
Există 84.000 de afec iuni mentale. În centrul picturii ce reprezintă Roata vie ii este un cerc cu ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
trei animale: un porc, un porumbel i un arpe. Din gura lui ies porumbelul i arpele. și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară

Acestea  reprezintă  cele  mai  mari  afec iuni  mentale.  Câteodată  se  mai  numesc  i  ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară cei  trei
generali, pentru că ei sunt cei care comandă for elor răului să vină să ne hăr uiască. Ei nu vinție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
din afara noastră, ci dinăuntrul nostru. 

Ei sunt ca ni te parazi i în con tiin a noastră pe care trebuie să-i eliminăm.și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul

Porcul simbolizează ignoran a. Ce este ignoran a? Este o stare a min ii care nu în elege de ceție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
există boală, de unde vine agresiunea i nici de ce suntem în Samsara. Nu în elege că ea este înși ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
Samsara.

Ma ina Samsaricășina Samsarică

De îndată ce apare un lucru înaintea noastră trecem prin următorul proces:

-  în primul rând, ca rezultat al ignoran ei, nu în elegem de unde a venit,ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul

- îl vedem apărând din afara noastră, fără să aibă vreo legătura cu noi, adică cu o existen ăție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
proprie  de  sine. Aceasta  este  ignoran a  înnăscutăția: .  Ne-am  născut  cu  această  stare  de
ignoran ă care nu în elege realitatea.ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
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- în momentul în care obiectul a apărut, în mod automat – într-o frac iune de secundă, dejație cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
decidem:

plăcut sau neplăcut.

Imediat adjudecăm, la nivel de emo ie: plăcut sau neplăcut.ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul

- a doua reac ie este:ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul

dorit sau nedorit,

atrăgător sau neatrăgător.

Deci, când întâlnim ceva sau pe cineva, imediat îl însemnăm cu plus sau cu minus sau neutru.

- ceea ce se întâmplă după aceea hotărâm imediat: dacă persoana este plăcută vom fi atra i deși ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară
ea, iar dacă este neplăcută vom căuta să ne debarasăm cât mai repede de ea. 

Deci, ceva apare în fa a noastră. Din cauza ignoran ei înnăscute, nu în elegem de unde a venitție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
acesta. Apoi, reac ionăm ca i când nu am avea nicio legătură cu el, ca i când a venit din afarație cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară
noastră. Imediat îl i catalogăm: plăcut, neplăcut sau neutru. și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară

i, în final, reac ionăm:Și, în final, reacționăm: ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul

- ori cu pasiune, dorin ăția: , reprezentată prin porumbel.

- ori cu  aversiune,  reprezentată de arpe. În situa ii extreme, poate fi  și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul ură,  iar în cele
subtile  este  îndepărtarea,  adică  ”  acum  sunt  politicoasă,  a tept  să  se  termineși ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară
evenimentul i nu vreau să-l mai întâlnesc vreodată”.și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară

Această  reac ie  este  o  func ie  a  ignoran ei.  Deoarece  nu  în elegem  de  unde  vin  lucrurile,ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
spunem: ”Cât de mult îmi place lucrul ăsta! Îl vreau! ”Sau, ”cât de mult îmi place o ma ină maișezați-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i
mare! Voi munci din greu i nu voi mai petrece timpul liber cu copiii mei, ca să-mi ob in ma ina”șezați-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i șezați-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i
sau ”voi trage pe sfoară afacerea ca să ob in ma ina pe care o vreau”.ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i șezați-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i

- credem că lucrul dorit este exterior.

- nu putem face legătura, nu în elegem de unde vine în via a noastrăție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul

- suntem gata să ac ionăm pentru a-l ob ine sau să ne debarasăm de acel ceva sau cinevație cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
de care nu ne place.

- iar pe drum, pe nesim ite, încălcăm preceptele morale.ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul

De exemplu, văd un bărbat care îmi place, dar el stă de bra  cu o doamnă. Voi încerca u or să-iție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară
despart.  Poate  le  sugerez  ceva  care  să-i  despartă.  Între  timp,  deja  mi-am plantat  semin eleție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
dezbinării. 

Sămân a este depozitată în con tiin a mea, iar, în viitor când ea va rodi, mă voi găsi singură.ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
Oamenii mă vor părăsi, pentru că am rupt rela iile dintre oameni, am dezbinat.ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
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Apari ia unui bărbat atractiv sau a lucrurilor plăcute în via a mea se datorează numai faptuluiție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
că, în trecut, am făcut plăcere altora, am făcut lucruri plăcute pentru ceilal i. Am plantat semin e,ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
iar acum când rodesc mă determină să am parte de lucrurile dorite.

i invers, dacă am produs altora neplăceri sau dacă i-am rănit, rezultatul în prezent va fi că voiȘi, în final, reacționăm:
avea parte de lucruri pe care nu mi le doresc.

Marea problemă a noastră este că nu facem legătura între ceea ce am făcut în trecut ișina Samsarică
ceea ce se întâmplă în prezent i aceasta din cauza faptului că, ceea ce am făcut, a fost demult,și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară
iar acum nu ne mai aducem aminte. 

De aceea, nu putem face legătura dintre evenimente. Aceasta este ignoran a.ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul

Ignoran a nu vede legătura, nu în elege cauzalitatea (rela ia dintre cauză i efect). Ignoran ație cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
crede că persoana în sine este plăcută sau neplăcută i aceasta este calitatea ei. și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară

Iar datorită acestui fapt mă voi sim i atrasă de ea sau voi căuta să mă debarasez de ea. ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul

Adevărul este că nu există nimic care să aibă calită i proprii. Omul poate să ni se pară plăcut sauție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
neplăcut, reu it sau nereu it în func ie de ceea ce am făcut altora în trecut. și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul

Din cauza faptului că nu în elegem aceste lucruri vom reac iona din ignoran ă, fapt ce ne vorție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
crea multe probleme în viitor.

Cauzalitatea corectă i cauzalitatea aparentășina Samsarică

Orice ac iune pe care o facem lasă o amprentă karmică în con tiin ă. Semănăm karma. Karmei îi ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
ia timp până va rodi. Întotdeauna va exista o perioadă de timp în care karma se coace, 
acumulează energie. Efectul nu va fi niciodată imediat cauzei.

Cauzalitatea pe care o vedem zilnic este aparentă, deoarece niciodată ea nu func ionează înție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
prezent.

De exemplu, vreau să ajung astăzi într-un loc i mi se termină benzina. Fapt care mă determinăși ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară
să nu ajung unde trebuia. Ce cred în mod normal? 

Consider că motivul pentru care nu am ajuns la destina ie este că mi s-a terminat benzina. ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul Acest
lucru nu este niciodată adevărat. Faptul că mi s-a terminat benzina i nu am reu it să ajung lași ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară
destina ie este ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul cum de nu am ajuns la întâlnire. 

Dar, de ce nu am ajuns la întâlnire la timp, este complet legat de karma acumulată în trecut.

Întotdeauna va exista un decalaj de timp între cauză i efect, perioadă în care karma se coace.și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară

Noi facem mereu legătura dintre evenimente în prezent sau într-un interval scurt de timp, iar
karma nu func ionează a a. i aceasta este tragedia noastră. Reac ionăm în func ie de logicație cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară Și, în final, reacționăm: ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
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noastră care nu în elege adevăratele cauze, iar pe baza acestor lucruri reac ionăm în mod gre itție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară
i de aceea nu putem ie i din Samsara. Semănăm semin ele care ne produc suferin ă.și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul

Întrebarea este:  Cât timp îi ia karmei până să se coacă? 

Răspunsul  este  că  perioada  de  coacere  depinde  de  nivelul  practicantului  i  de  în elegereași ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
vacuită ii. La cel care a perceput vacuitatea, procesul de rodire este cu mult mai rapid, putând săție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
vadă rezultate chiar i după câteva minute.și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară

Bineîn eles că majoritatea dintre noi nu suntem în această situa ie i de aceea rezultatele potție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară
apărea după diverse perioade de timp. 

După  cum  am  discutat  în  cursul  nr.  5,  timpul  de  rodire  karmic  depinde  de  calea  karmică
completă care cuprinde: motiva ia cu care a fost făcută fapta, finalizarea ac iunii, emo ia care ație cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
înso it-o, însu irea faptei. Rezultatele pot apărea, după luni, ani sau în vie ile viitoare.ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul

Dacă nu ne-am purificat karma ea poate să rămână i milioane de ani în curentul de con tiin ă.și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
Una dintre legile karmice spune că, în cazul în care karma nu a fost purificată, este imposibil să o
eliminăm din curentul nostru de con tiin ă i, când va veni momentul, ea va da roade.și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară

Ce legătură este între toate acestea i verset?șina Samsarică

Ziua trece, suntem cuprin i de emo ii i reac ionăm la evenimentele care se ivesc. De cele mai și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
multe ori reac ionăm negativ. ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul

Acest verset se referă la sentimentele negative care apar în urma faptului că atribuim lucrurilor
calită i  neplăcute,  nedorite,  reac ionând  fa ă  de  ele  cu  aversiune,  critică,  supărare,  ură  sauție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
gelozie. 

Reac ia noastră se datorează convingerii noastre că lucrurile în sine sunt bune sau rele, pe cândție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
noi spunem că ele nu au nicio calitate proprie de sine.

Faptul care demonstrează acest lucru este atunci când cineva ni se pare ca fiind dezagreabil,
mama lui î i vede fiul ca foarte plăcut, iar pentru a ter a persoană și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul el  să apară ca neutru. Deci,
dacă acest cineva ar fi fost el în sine o fiin ă neplăcută, atunci toate făpturile din întregul universție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
ar fi fugit de el dacă l-ar fi întâlni. Lucru care nu se întâmplă.

Chiar i cel mai rău om din lume este iubit de to i Buddha. Nu este adevărat faptul cășina Samsarică ția: 
oamenii sunt buni sau răi, ei în sine. Ei apar ca buni sau răi, pentru că noi îi proiectăm
a a. Ei vin din noi.șina Samsarică

Aceste calită i nu le apar in, pentru că, dacă ar fi fost a a, fiecare ar fi reac ionat fa ă de ei înție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
acela i mod, lucru care nu se întâmplă.și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară

Afec iunile mentale ne amărăsc i pe noi i pe cei din jurul nostruția: șina Samsarică șina Samsarică
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Atunci când reac ionăm în modul nostru obi nuit apare un sentiment negativ. Acesta ne răne te,ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară
ne face să suferim. Dar, mai întâi de toate, ne provoacă suferin a. Supărarea, de exemplu, ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
influen ează corpul fizic. ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul

Ne produce nelini te, ne chinuie, ne amără te. i mai mult de atât, supărarea îi face neferici i iși ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară Și, în final, reacționăm: ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară
pe cei din jurul nostru. Cine vrea să stea lângă un om supărat? Fiecare fuge de el, pentru că nu
este plăcut. Energia lui este grea i dăunătoare i pentru noi i pentru ceilal i.și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul

Deci,  în acest  verset  Dorje Sangee se roagă:  ”fie  ca pe  tot  parcursul  zilei,  oriunde voi  merge,
oriunde mă voi îndrepta, să fiu cât mai atent la sentimentul negativ care se ridică i să-l retez încășezați-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i
din fa ă, înainte de mă răni i pe mine i pe celălalt de lângă mine”.șezați-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i șezați-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i șezați-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i

Bineîn eles  că,  pentru  a  surprinde  repede  aceste  sentimente  dăunătoare,  va  trebui  să  neție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
dezvoltăm con tiin a. și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul

i majoritatea dintre noi ne dăm seama de ceea ce s-a întâmplat doar a doua zi. ”Și, în final, reacționăm: Vai, ce-am spus,
cum m-am comportat?” 

Câteodată  este  suficient  să  spunem doar  câteva  cuvinte  la  timpul  nepotrivit  i  să  stricăm oși ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară
rela ie de ani de zile. Cu to i cunoa tem aceste lucruri.ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară

Una dintre cele mai bune căi de a ne dezvolta con tientizarea este medita ia. A sta în medita ieși ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
înseamnă să stăm lini ti i i să ne dezvoltăm concentrarea. și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară

Atunci când aten ia ne-a fost distrasă de la obiect va trebui să ne surprindem că am deviat i săție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară
revenim din nou asupra obiectului de medita ie.ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul

Acest act de a ne surprinde si de a reveni la obiect este un act al aten iei. Este ca i când o parte ație cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară
min ii noastre supraveghează ce se întâmplă în restul min ii i încearcă să o verifice în ce loc seție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară
află: este cu obiectul sau s-a îndepărtat de el?

Aten ia i reamintireația: șina Samsarică

Atunci când ne antrenăm mintea în acest mod, adică a fi aten i la ceea ce se întâmplă cu ea, după ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
care îi spunem: ”acum întoarce-te să- i observi respira ia”ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i , ne folosim de doi factori pe care i-am 
denumit: aten iația:  i și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară reamintirea. Aten iația:  care observă devierea i și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară reamintirea care spune: 
Acum întoarce-te!

Dacă ve i învă a să vă dezvolta i medita ia, să vă antrena i zilnic, atunci în orice loc vă ve i găsi:ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
la muncă, acasă, ve i fi din ce în ce mai aten i la sentimentele negative care apar în voi. ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul

Un om care este avansat în practica meditativă, î i surprinde sentimentul negativ care stă săși ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară
apară doar într-o frac iune de secundă, putând astfel să-l lichideze. ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul

Un  maestru  în  arta  medita iei  nu  se  mai  enervează,  pentru  că  nu  mai  este  sub  controlulție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
sentimentelor dăunătoare. Este extrem de plăcut să fii în preajma unei astfel de persoane. 
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Dacă ne vom antrena bine, ne vom putea controla din ce în ce mai mult mintea, atât în medita ie,ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
cât i în afara ei. În felul acesta, ve i prinde din zbor sentimentele negative, înainte de a vă faceși ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
rău i vouă i celorlal i.și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul

Lucrurile nu sunt a a cum le percepemșina Samsarică

Cel mai bun antidot la sentimentele dăunătoare care ne produc i nouă i celorlal i mari și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
necazuri în via ă este în elegerea. ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul

În elegerea este antidot împotriva ignoran ei- reprezentată de porcul din centrul Ro ii vie ii,ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
deoarece  toate  necazurile  noastre  sunt  cauzate  de  ea.  În  momentul  în  care  ne-am eliminat
ignoran a nu vom mai reac iona gre it, deoarece nu vom mai atribui lucrurilor:ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară

- calită i proprii de sine, ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul

- o existen ă proprie de sine,ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul

- i acea natură solidă, ca i când ele ar fi a a cum le percepem.și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară

Dacă, pe de o parte, lucrurile nu sunt a a cum le percepem i nu sunt ceea ce credem că sunt, peși ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară
altă parte, nu înseamnă că dacă cineva vine i ipă la noi, nu vom experimenta ceva neplăcut. și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul

Noi  nu mergem pe direc ia  de  a nega această  experien ă,  ci  dorim să o  eliminăm din via ație cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
noastră.

i cum o putem elimina? Aici intră în elepciunea.Și, în final, reacționăm: ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul

Nu putem trage în cel care ne enervează. Poate că l-am eliminat din via a noastră, dar karmație cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
rămâne în continuare cu noi, virusul este încă activ. 

Nu va trece mult i altcineva va veni să ipe la noi. Intre timp am acumulat karma ce ne va aduceși ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
în viitor alte necazuri. Deci, nu acesta este modul de a trata lucrurile.

Până nu vom lichida factorul  care  duce la  apari ia  acestor  situa ii,  ele  vor continua să vină.ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
Putem să ne creăm un sistem de securitate, să ne formăm o întreagă armată care să tragă în
du mani, vor venii al ii noi. și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul

Du manii vor continua să ne atace, atât timp cât încă nu ne-am eliminat violen a din inimileși ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
noastre.

Violen a  apare  în  via a  noastră,  din  cauza  faptului  că  nu  ne-am  eliminat  semin eleția: ția: ția: 
violen ei pe care le-am plantat noi în ine, atunci când am ac ionat agresiv fa ă de al ii.ția: șina Samsarică ția: ția: ția: 
Ac iunile  pot  fi  sub forma vorbelor  aspre,  a  actelor  de  violen ă  i  chiar  a gândurilorția: ția: șina Samsarică
agresive.

Chiar i un gând de critică pe care îl avem i care se repetă mereu se va întoarce asupra noastrăși ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară
sub forma inamicului în carne i oase, datorită intensificării karmei. Aceasta este încă o tragedieși ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară
a noastră. 

Dacă vom în elege legile karmice, le vom putea utiliza în folosul nostru.ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
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Dacă nu vom face nimic, nu încercăm să în elegem aceste lucruri, atunci ceea ce am semănatție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
negativ se va intensifica în con tiin a noastră i se va întoarce ca un bumerang asupra noastră,și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară
sub forma dezastrelor, a nenorocirilor. i nici nu vom ti cum de au căzut pe capul nostru.Și, în final, reacționăm: și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară

Fără sămân ă, pomul nu cre teția: șina Samsarică

Care este antidotul împotriva ignoran ei? El este în elepciuneația: ția: , care în elege de unde vin ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
lucrurile.

Lucrurile  nu  vor  apărea  niciodată  în  via a  noastră  fără  plantarea  semin elor  pentru  acesteție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
lucruri prin comportamentul nostru trecut. Pomul nu poate cre te dacă sămân a lui nu există.și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
Fără sămân ă, copacul nu există.ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul

Ignoran a înseamnă că nu suntem capabili să facem legătura dintre lucruri.  Nu în elegem deție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
unde vin lucrurile, deoarece cauzele lor pot fi în vie ile anterioare.ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul  Faptul că nu le vedem, nu
înseamnă ca acestea nu există. 

Cu cât vom dobândi mai multă în elepciune, cu atât rodirea karmică va fi mai rapidă. Cei careție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
sunt foarte avansa i pe cale tiu cu exactitate când i cui au făcut ceva negativ. Ei pot vedeație cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară
cauza  adevărată.

Medicamentul suprem

Cel care a dobândit o astfel de în elepciune, este cel care a perceput vacuitatea în mod direct. Ca ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
rezultat al medita iilor i al studiilor intensive se poate ajunge la perceperea naturii goale a ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară
lucrurilor, a lipsei existen ei de sine a lucrurilor, a faptului că lucrurile nu au nicio natură, în ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
afara celei pe care o proiectăm din mintea noastră. 

Cel care a perceput vacuitatea va avea în mâinile lui o unealtă extraordinară, de a reteza de la
rădăcină toate aceste sentimente dăunătoare ce sunt rezultat al ignoran ei.ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul

În elepciunea acumulată în inimile noastre, ca urmare a practicii, a studiilor intensive iția: șina Samsarică
a  comportamentului  moral,  este  antidotul  suprem  împotriva  Samsarei  i  a  tuturorșina Samsarică
necazurilor noastre samsarice.
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Determinarea în practică

Un alt aspect ce apare în verset: 

”cu toată puterea, pe loc, să-l stăvilesc”.

Cuvintele pe loc, înseamnă imediat sau a ac iona cu fermitate.ția:  Sensul acestor cuvinte este că
nu ne jucăm cu sentimentul negativ care ne apare, nu-i dăm voie nici măcar să apuce să respire,
ci îl stăvilim cu multă fermitate. Dacă, de exemplu, mă surprind că invidiez pe cineva îmi voi
spune imediat: încetează cu acest lucru, acum!

Ideea este că în aceste situa ii nu trebuie să fim răbdători, ci să ac ionăm cu fermitate în a neție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
mobiliza i a stăvili sentimentele negative.și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară

Cel mai mare du man al nostrușina Samsarică

Afec iunile mentale ne-au omorât de un infinit număr de ori. Eră după eră. Ne-am învârtit în ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
Samsara veacuri după veacuri i aceasta nu pentru că s-a tras în noi.și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară

Aceia care au tras în noi ne-au omorât doar corpul fizic din acele vie i. Sentimentele dăunătoareție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
pe care le-am luat după noi i karmele care s-au strâns via ă după via ă sunt cele care ne-auși ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
omorât de o infinitate de ori. Ele sunt du manii no tri cei mai mari i cei mai puternici. și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară

De ce sunt puternici? Pentru că noi i-am întărit. Noi suntem cei care i-am întărit prin faptul că nu
ne-am împotrivit lor, pentru că nu am făcut ceea ce suntem sfătui i în verset. ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul

Autorul  ne  spune:  în  clipa  când  prinzi  unul,  retează-i  capul!.  Nu  ne  jucăm  cu  sentimentele
dăunătoare.

Apare  în  noi  gelozia,  imediat  ne  vom  spune:  ”destul  cu  asta,  termină  cu  acest  sentiment!,
persoana vrea să mă înve e ceva”. ți-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i

Ne vine supărarea, ne spunem: ”termină, de ajuns!, nu-mi folose te nici mie i nici celuilalt”. Mășezați-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i șezați-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i
fac singur să sufăr i îl fac i pe celălalt să sufere”.șezați-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i șezați-vă confortabil și încercați să nu vă mișcați pe perioada acestei meditații, ca să nu-i

Vor fi înfrângeri, dar nu vom renun ația: 

Maestrul Shantideva ne spune că în lupta noastră contra sentimentelor vom suferi destule 
înfrângeri dăunătoare. În acest război, vor fi duse multe bătălii. La început, suntem slabi i și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară
afec iunile mentale puternice. ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul

Acestea pot fi comparate cu demoni uria i care ne-au asuprit vremi îndelungate. și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară

Cu toate că, la început, vom suferi înfrângeri i e ecuri, efortul nostru de a le surprinde i de a neși ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară
lupta contra lor, va da rezultate. Faptul că ne amintim, chiar i a doua zi că am făcut o prostie,și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară
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duce  la  formarea  antidotului.  Încet-  încet  ne  vom  dezvolta  aten ia  i  ne  vom  surprindeție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară
afec iunile mentale i mai repede. ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară

Du manul î i va pierde cu timpul din for ă, se va mic ora, încercând încă să ne provoace, dar înși ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară
final va fi terminat. Chiar i frecven a apari iilor afec iunilor mentale se va diminua, intensitateași ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
cu care apar se va mic ora. În tot acest proces, noi cre tem i ne întărim.și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară

După cum am mai spus, arma principală pe care o ac ionam în această luptă este în elepciunea.ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul

A ac iona cu putereția: 

Se spune că, în India, pisicile i câinii hoinăresc pe străzi, nimeni nu-i îngrije te i sunt plini de și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară
purici. Lumea nu-i iube te, iar oricine îi vede aruncă cu pietre în ei ca să-i izgonească.și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară

Această imagine apare i în comentariile budiste, a a cum izgonim un câine vagabond sau ho ulși ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
care a intrat în casă, a a vom izgoni i afec iunile noastre mentale. Fa ă de ele trebuie ac ionatși ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
cu multă putere.

Întrebarea care se ridică este: Ce se întâmplă cu copiii când le apar astfel de afec iuni mentale?ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul

Răspunsul este că i karma copiilor func ionează exact ca a adul ilor. i ei acumulează karma,și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul Și, în final, reacționăm:
chiar i furnicile acumulează karma, deci fiecare suportă consecin ele faptelor lor. și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul

Dar, deoarece gradul de con tientizare i inten ia afectează foarte mult karma, la un copil eleși ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
sunt cu mult mai scăzute, deci i rezultatele karmice vor fi mai slabe în intensitate. și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară

Dar, fără nicio îndoială, i copiii acumulează karma. Copiii au nevoie de noi pentru a-i învă a săși ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
se stăpânească, să-i respecte pe ceilal i.  Dar, mai întâi de toate, noi în ine vom trebui să fimție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară
pentru ei un model, un exemplu personal. 

Nu trebuie uitat faptul că oricine din via a noastră care este supărat, indiferent dacă este copilție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
sau adult, el este doar o proiec ie, deoarece nu există nimic care să aibă o existen ă proprie deție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
sine. 

Nu există nimic care să vină din exterior i să fie independent de noi. De aceea, cel care apare înși ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară
fa a noastră  având un temperament  dur,  denotă  faptul  că  acest  virus  încă este activ în noi,ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
oferindu-ne în acest fel oportunitatea să-l con tientizăm i să-l eliminăm din con tiin a noastră.și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul

În acest sens el este învă ătorul nostru. De aceea va trebui să-l pre uim i desigur să-l ajutăm,ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară
pentru  că  el  nu  tie  să  se  ajute  singur.  El  depinde  de  noi.  Deoarece  î i  acumulează  karmăși ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară
negativă, rolul nostru este să-l împiedicăm de a mai suferi.
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Amprentele mentale

Revin din nou asupra ultimelor două rânduri ale versetului 3:

”Și cu toată puterea, pe loc, să-l stăvilesc,
Fiindcă el mă rănește și pe mine, dar și pe cel de lângă

mine.”

Doresc să detaliez modul în care suntem răni i.ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul

Există trei forme de comportament: gând, vorbă i faptă. Vom numi toate acestea ca fiind fapte.și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară
La sfâr itul fiecărei fapte, rămâne o amprentă în con tiin a noastră. și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul

Banda karmică infinită func ionează în permanen ă, înregistrând totul.ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul

Această bandă karmică înregistrează nu numai fapta care în sine este neutră, dar i inten ia cuși ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
care a fost făcută. Putem înfige cu itul într-un corp ori cu inten ia de a ucide, ori cu inten ia de ație cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
scote o tumoare dacă avem această abilitate. 

Deci, actul în sine nu este nici bun i nici rău. Ceea ce se înregistrează este:și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară

- inten ia pe care o avem.ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul

- mobilul care ne determină să facem ceea ce facem.

-  intensitatea  emo iei  care  înso e te  fapta.  Ea  poate  fi  făcută  din  ură  sau  din  iubireție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară
intensă.

Toate acestea sunt înregistrate. Acestea sunt ceea ce numim ”semin e karmice”. Ele nu pot fiție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
terse niciodată, rămânând în subcon tientul nostru.și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară

Con tiin a noastră este enormă, cea mai mare parte a ei fiind incon tientă. Ea este compusă dinși ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară
toate  aceste  lucruri  pe  care  le-am acumulat  în  nenumărate  vie i.  Semin ele  karmice stau cație cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
avioanele pe pista de decolare, iar când condi iile de decolare s-au realizat, ele î i iau zborul sauție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară
germinează.

Ce înseamnă că sămân a karmică germinează?  Karma se întoarce,  ceva se întâmplă  în  via ație cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
noastră care are aceea i nuan ă cu amprenta lăsată în con tiin a noastră. și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul

De exemplu: am dat cuiva din dorin a de a-l ajuta. Ceea ce mi se întoarce este de a fi eu ajutatție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
când am mai mare nevoie. Deci dacă cineva mă ajută sau nu mă ajută este numai în func ie deție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
sămân a plantată.ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul

Noi suntem cei care ne creăm viitorul prin modul nostru de comportament.

Când în elegem acest mecanism, atunci putem să începem în mod deliberat să ne creăm viitorul,ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
pentru că ceea ce am făcut în trecut va da oricum roade, dar acum că în elegem mecanismul, nuție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
vom mai planta semin e care să ne aducă suferin ă, ci le vom planta inten ionat pe cele corecte. ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
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Ce legătură au toate acestea cu versetul? Să spunem că ne supărăm pe cineva. Amprenta lăsată
va fi sub forma: ”el nu s-a purtat cum trebuie, am tot dreptul să mă supăr!” . Ce se petrece în tot
acest timp în care ne enervăm? 

-  Mai  întâi  de  toate,  supărarea  va  ac iona  asupra  întregului  nostru  sistem  fizic:  tensiune,ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
probleme de inimă, mintea confuză. 

- Pe lângă toate acestea, l-am amărât pe celălalt, i-am făcut via a mizeră. După cum tim, esteție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară
foarte neplăcut pentru cineva să fie în preajma unui om supărat. 

- După ce supărarea s-a potolit, va fi plantată sămân a.ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul

Care este rezultatul acesteia? În viitor vom întâlni oameni supărăcio i, irascibili.și ridice aprecierea de sine, această practică nu ne coboară

Dar cum karma se intensifică pe perioada de incubare, ceea ce se va întoarce asupra noastră, pot
fi acte de violen ă grave. De aceea, autorul ne spune să ne oprim pe loc sentimentul de supărare.ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
Să-l stăvilim cu toată puterea în clipa ce apare. Nu vrem să lăsăm acest sentiment să ia amploare.

Nu este adevărat că este bine să ne enervăm. Este exact ceea ce ne va crea suferin a viitoare. ție cu o scurtă meditație în care vom privi dintr-un alt unghi aspectul
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