
Învățătură Audio: Viziunea, Meditația & Acțiunea 

Tindem să ne definim viața după o anumită experiență pe care o avem – numim această 
experiență “logică”. Orice lucru aflat în limitele înțelegerii noastre, îl considerăm !logic”; 
orice lucru care iese din limitele logicii noastre este privit ca !ilogic”. Dar, de fapt, nu ex-
istă doi oameni care să aibă aceeași logică, logica este un cuvânt inventat – inventam 
acest termen pentru a avea un sentiment de normalitate, îl utilizăm pentru a ne gu-
verna viața. 

Așadar, această așa-zisă logică după care ne guvernam viața nu este reală, este inventată 
de mințile noastre. Însă, deoarece mintea noastră este guvernată de așa-numita logică, 
aceasta devine inflexibilă. Natura logicii este ignoranța. Trăind logic trebuie să ignori 
anumite lucruri; de aceea, orice se găsește în afara parametrilor așa-numitei noastre 
logici este ilogic. Din acest motiv le vei ignora. Acest mod de abordare te va ține din 
ce în ce mai departe de realitatea lumii. Și astfel, dacă te uiți la lumea de astăzi, nu are 
niciun sens: oameni alergând după curcubee, alergând după vise care nu au niciun sens, 
absolut niciunul. Deci toți ați văzut asta, se întâmplă în jurul vostru. 

Tărâmul Dorinței 

Așadar, suntem cu toții într-o lume care nu este separată de dorință, deoarece acesta este 
un tărâm al dorinței. Am vorbit despre cele trei lumi; aceasta este lumea în care suntem, 
lumea dorinței. În tărâmul dorinței ai dorințe pentru anumite lucruri: precum mâncarea, 
precum somnul, precum atașamentul, precum aversiunea și așa mai departe. Mai sunt, de 
asemenea, alte două lumi: lumea formei, în care nu mai este deloc atașament pentru lu-
cruri precum somnul sau mâncarea; și apoi lumea lipsei de formă. 

Facem referire la această existență din toate aceste tărâmuri diferite în care suntem ca  
existență a samsarei. Samsara este un cuvânt care descrie acel tipar repetitiv de 
nemulțumire. Tipar repetitiv înseamnă că se rotește în cerc. Așa cum, de exemplu, viețile 
oamenilor trec prin patru stadii ale nașterii, îmbătrânirii, îmbolnăvirii și morții. Așadar, 
chiar atunci când ai crezut că ai înțeles puțin mai bine ceva, deja ai îmbătrânit, apoi 
te îmbolnăvești și apoi mori. Chiar și nașterea, procesul nașterii înseamnă suferință; vi-
ața ființelor este o continuă alergare după curcubee; exact așa cum de fiecare dată când 
mănânci, chiar dacă mănânci foarte bine, apoi nu mai ai nevoi câteva ore, și apoi iese ca 
dejecție umană. Orice ai face, oricât de tare ai încerca, tot nu poți mulțumi pe ni-
meni. Poți să crezi că ai anumite abilități, ajungi în politică sau simți că poți ocupa o 
funcție înaltă în compania ta; indiferent cât de tare încerci, întotdeauna este cineva 
nemulțumit de tine. Cu cât ai mai mult succes în aspecte ale preocupărilor lumești – 
însemnând lucruri legate de faimă și avere, plăcere sau displăcere, câștiguri materiale sau 
pierderi materiale, discreditări sau cuvinte plăcute – aceste lucruri nu durează niciodată. 
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Chinezii au o frază care reușește să descrie acesta stare de fapt: ei o numesc !cele opt 
tipuri de vânturi” deoarece nu poți prinde vântul, vântul prin natura sa nu poate fi prins, 
și astfel chiar în momentul în care crezi că ai înțeles ceva, s-a terminat.   

Multor oameni, din momentul în care se nasc, li se spune: !Oh, trebuie să studiezi din 
greu, trebuie să te comporți corect.” Deci, te porți cum trebuie și studiezi din greu. Apoi 
spun: !Trebuie să mergi la facultate”, și te duci la facultate. Și după ce termini trei ani de 
facultate îți dai seama că nu stă nimeni la coadă să îți ofere o slujbă; chiar dacă ești califi-
cat în multe lucruri, s-ar putea să fii calificat în anumite subiecte pe care le-ai studiat la 
universitate, dar nimeni nu face coadă să îți ofere o slujbă. Și apoi, chiar și atunci când îți 
oferă o slujbă, realizezi că trebuie să reînveți totul; asta înseamnă că facultatea nu te-a 
pregătit cu adevărat pentru lumea reală. Dacă te uiți în jur la oamenii pe care îi cunoști, 
vei observa că majoritatea ajung să aibă o slujbă care nu are nimic de-a face cu diploma 
lor de licență. Și astfel, ai obținut o slujbă, și acum ți se spune că trebuie să îți iei o casă. 
Și îți iei o casă, și apoi ajungi să plătești ipotecă. Acum, am înțeles că ipotecile se întind 
până aproape de patruzeci de ani. Deci, practic, de la momentul în care îți iei o casă, până 
ajungi să îți plătești ipoteca, ești pur și simplu prea bătrân pentru a mai face ceva. Între 
timp, îmbătrânești, iar corpul tău devine mai fragil și te îmbolnăvești. Îți pierzi vederea, 
auzul; la multe lucruri care îți plăceau nici măcar nu poți să te mai gândești sau să te 
apropii de ele, și următorul lucru pe care îl conștientizezi este că ești mort.  

Așadar, să crezi că ne naștem ca oameni pentru a avea o slujbă și a munci până avem 
șaizeci și cinci sau șaptezeci sau chiar șaptezeci și cinci acum, oricare ar fi vârsta... 
înainte, primeai și un ceas de aur când te pensionai, acum ești norocos dacă nu ești con-
cediat înainte de pensionare.  

Așadar, ceea ce spun aici este că această lume pe care o știm este bazată cu totul pe 
speranțe născocite, pe idealuri născocite. 

Astfel, dacă ne uităm la lumea din jurul nostru, vom vedea că trăim într-o lume 
închipuită, o logică artificială, și când încerci să examinezi această logică artificială, 
bineînțeles că mintea se blochează. Când primești învățătura Dharma – Dharma aici se 
referă la Adevăr, adevăr însemnând că este același pentru oricine, fie că ești religios sau 
ateu, fie că ai un sistem de credințe sau nu, fie că ești un eschimos sau orice altă național-
itate ai avea, este același. Aceasta este caracteristica adevărului, este același pentru toată 
lumea. Logica: nu există două persoane identice, nici măcar când sunt soț și soție, nici 
atunci când sunt foarte apropiați, deoarece percepția ta este dictată de experiența pe care 
o ai, de fobiile pe care le ai, de sentimentele pe care le ai, de percepția pe care o ai și, de 
asemenea, de condițiile karmice pe care le-ai adus în această viață. Din acest motiv, orice 
faci, este foarte dificil să îi faci pe oameni să aprecieze ceea ce faci. Și dacă speri ca 
lumea să fie corectă, dacă vrei ca oamenii să opereze într-un mod cinstit, atunci visezi. 
Chiar și așa-numita “corectitudine” înseamnă “Dacă este bun pentru tine este corect”. 

Muncitorii, chiar acum muncitorii de la oficiile poștale sunt în grevă. Pentru muncitorii 
poștali, ceea ce ei cred că este !corect”, managementul crede că este !incorect”. Este pur 
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și simplu așa. Guvernul pune așa-numite taxe pentru oamenii care zboară cu avionul; gu-
vernul spune că este corect, !că este corect pentru mediu”. 

Să fii antreprenorul vieții tale 

Dar dacă ești implicat în afacerea a ceea ce este esențial și atitudinea ta in afaceri este cea 
a unui antreprenor (un antreprenor se gândește întotdeauna la viitor nu doar la câștiguri 
imediate) atunci nu mai ai acest așa zis !suiș și coborâș”. Vedeți, afacerile vor avea întot-
deauna un suiș si apoi un coborâș. Însă, dacă întreaga ta viața se bazează pe această miș-
care sus, jos, bineînțeles că atunci când ești jos ești terminat. Dar, dacă ești antreprenor, 
vei ști că afacerile urcă si coboară mereu, deoarece așa stau lucrurile, așa a fost întot-
deauna, și tragi o linie, apoi afacerea este la fel ca întotdeauna, nu există schimbări. Așa 
cum, odată ce a urcat, va coborî. 

‘Construind o barcă bună’ 

Asta înseamnă că, dacă vei construi o barcă bună, te poți duce în largul oceanului, fără 
probleme. Dacă barca nu este bine construită, lucrată prost, se va scufunda, chiar și în 
port. Și apoi, anumite bărci, sunt construite puțin mai bine; sunt ok în port, dar nu vor 
supraviețui în largul mării. O barcă bună va supraviețui în largul mării.  

Deci, practica Dharmei este ca și cum ai construi o barcă bună. Cuvintele pe care le 
spunem adesea !Să traversăm pe malul celălalt” înseamnă că practica pe care o faci, ve-
hiculul pe care îl utilizezi, vasul pe care îl folosești îți permite să traversezi pe malul 
celălalt fără a te pierde în acest proces. Dacă mintea ta este ocupată cu lumea creată de 
tine, ignorând adevărul așa cum este, chiar dacă afirmi verbal: “Sunt un practicant 
Dharma. Vreau să aduc beneficii tuturor ființelor. Vreau să fac un astfel de lucru...” tot 
timpul te sabotezi pe tine însuți.  

Iată, nu trăim într-o lume de oameni sfinți. Trăim într-o lume a ființelor dorinței și voi toți 
nu sunteți perfecți. Niciunul dintre noi nu este perfect. Dacă am fi fost perfecți, nu am 
mai fi venit în această lume, nu ne-am mai fi entuziasmat de X-Factor. Faptul că suntem 
entuziasmați de X-Factor este pentru că nu suntem perfecți. Vrem să avem acel X factor, 
acel lucru special care ne face să ne simțim bine cu noi înșine. Nu ai nevoie de lucruri din 
afară pentru a-ți confirma dacă ești bun sau nu. Nu ar fi mai bine dacă ai avea o relație 
cum se cuvine cu tine însuți? Dacă nici măcar nu ai o relație bună cu tine însuți și te 
aștepți ca alți oameni, fie soțul tău, soția ta, prietenul tău, prietena ta, să îți confirme că ai 
valoare, nu te comporți prostește? Nu te păcălești singur? Trebuie să ai mai întâi o relație 
bună cu tine însuți. Din acest motiv, primul lucru pe care îl face un practicant Dharma 
este să dezvolte o relație bună cu el însuși. 

Deci, în toate lucrurile pe care le faci, să începi cu un început adecvat, o parte de mijloc 
adecvată și un sfârșit adecvat. Așadar, văzând că ultima dată când am oferit această în-
vățătură nu am apucat să termin, și pentru că avem totodată și niște persoane noi aici, voi 
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vrea să trec prin partea de început, astfel încât să se mențină la fel, !Învățătura care este 
adecvată la început, adecvată la mijloc, adecvată la sfârșit”. Nu există niciun beneficiu 
pentru tine să vii la final și să nu ai nicio idee despre început și cuprins. Și, pentru că am 
observat cum ați practicat de când am oferit învățătura data trecută, personal, smerit, cred 
că să începem de la început nu este un lucru atât de rău.  

  

Patrul Rinpoche 

Acum, Patrul Rinpoche este un maestru extraordinar al Învățăturii Buddhiste. Dânsul nu 
are nicio focusare / nicio obsesie legată de propria sa importanță. Nu îi place să asculte 
ipocrizii; nu îi place să asculte vorbe false. Și a scris o carte faimoasă numită Kunsang 
Lama"i Zhelung care este o carte minunată.  

În timp ce a scris cartea, in acele vremuri nici măcar nu apucai sa vezi întotdeauna în-
fățișarea  profesorului. În ziua de astăzi, te poți duce pe website și poți vedea fotografii și 
filme. În secolul al nouăsprezecelea, în acele zile nu existau aceste lucruri.  

Povestea lui Patrul Rinpoche primind propriul comentariu 

Într-o zi s-a întâlnit cu cineva în timp ce mergea pe un deal și acest om stătea într-o 
peșteră.  

I-a spus: “Oh, ce faci în această peșteră?” “Practic”. “Ce practici?” “Am studiat această 
carte de Patrul Rinpoche Kunsang Lama’i Zhelung” și apoi i-a spus “Vrei să o înveți?” 

Patrul Rinpoche a spus, “Oh, ar fi minunat dacă ai putea să mi-o oferi”.  

Și în fiecare zi, Patrul Rinpoche, care scrisese de fapt cartea, a intrat și a stat și a primit 
învățătura de la acest om, deși el nu primise învățătura direct de la Patrul Rinpoche. Con-
form tradiției, el nici măcar nu era calificat să citească cartea. Și studenților lui Patrul 
Rinpoche li se părea foarte ciudat că maestrul lor dispărea în fiecare zi la o anumită oră, 
și cineva a spus: !L-am văzut pe Maestru intrând în peșteră dimineața”. Și au mers să se 
uite și l-au găsit pe acest tip și i-au spus:”Maestrul nostru Patrul Rinpoche a venit în 
peștera ta în fiecare zi, este adevărat?” el a spus !Nu. Nu este o astfel de persoană. Insă 
este o persoană care a venit în fiecare zi. I-am predat învățătura din cartea lui Patrul 
Rinpoche”. Iar ei i-au spus, !Acea persoană este Patrul Rinpoche!” Astfel acesta predase 
învățătura autorului cărții, și acum era șocat. 

Așadar, în dimineața următoare când Patrul Rinpoche a venit, acesta a spus, “Oh! Mă 
simt foarte rușinat și jenat! Cum am putut să vă dau această învățătură dumneavoastră, 
care sunteți cel care a scris această carte, când eu nici măcar nu am primit transmisia 
pentru această carte. Am citit-o fără permisiunea dumneavoastră și simt că nu pot con-
tinua”. Și apoi, Patrul Rinpoche i-a spus, “Deja începusei să faci asta, ar trebui să o ter-
mini. Tu doar citește din text și eu am să te ascult. E bine să il termini.” Deci toate lu-
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crurile trebuie să aibă un început adecvat, o parte de mijloc adecvată și un sfârșit 
adecvat. 

 Deci atât de neconvențional a fost Patrul Rinpoche.  

Povestea bunăvoinței lui Patrul Rinpoche de a goli oala de noapte a unei doamne în 
vârstă 

Odată, le-a spus studenților, !O să plec într-o călătorie. Nu vreau să predau pentru mo-
ment.” Apoi a dispărut. În acele zile în Tibet, când călătoreai, singurul lucru de care aveai 
nevoie pentru călătorie era un bol. Când ajungeai într-un anume loc puteai să bați la ușă, 
să ceri un loc unde să poposești in acea noapte, să îți oferi serviciile, să muncești sau să 
ajuți la ceva, iar gazdele îți ofereau un loc de dormit și mâncare.  

Astfel, Patrul Rinpoche a întâlnit această doamnă în vârstă care avea nevoie de cineva să 
o ajute, și dânsul a stat și a ajutat-o, chiar i-a golit oala de noapte în fiecare dimineață. Și 
această femeie nu știa că dânsul este Patrul Rinpoche (știți, ei auziseră de Patrul Rin-
poche dar nu îl văzuseră niciodată) până când studenții au descoperit locul. Când femeia 
a realizat că Patrul Rinpoche îi golise oala de noapte, a fost atât de rușinată încât a fugit.  

Deci, vă explic acest lucru, dându-vă două exemple despre cât de neconvențional era Pa-
trul Rinpoche. Și că învățătura lui este foarte clară, foarte concisă, direct la țintă. Dânsul 
nu folosește ceea ce se numește “vorbirea pe ocolite”, nu folosește cuvinte frumoase – 
încercând să înfrumusețezi te pierzi în proces. Foarte clar. Foarte direct. Îți spune direct în 
față. 

Structura Învățăturii 
Când a scris acest poem, l-a scris în 82 de versuri. Descrie întreaga Cale Buddhistă, 
începând de la punctul de pornire, de la cea mai simplă motivație, și apoi con-
cluzionează în final în experiența directă a realității absolute care este dincolo de 
percepția minții conceptuale.  

Vedeți, mintea noastră se bazează foarte mult pe ceea ce conceptualizăm. Și avem un fel 
de obscurare numită “obscurare conceptualizată” – din cauza conceptelor. Noi conceptu-
alizăm pentru a le potrivi în mintea noastră. 

Exemple de obscurare conceptuală 

Așa cum de exemplu, pentru oamenii din Anglia, ei cred că micul dejun englezesc trebuie 
să fie într-un anume fel, cu multe lucruri prăjite. Sau au ‘Yorkshire pudding’ și friptura  
duminică. Dar pentru oamenii de alte naționalități, aceștia s-ar putea să gândească altfel. 

Așadar, aceasta este mintea noastră conceptuală. Unii oameni, îmi amintesc că știu niște 
prieteni, niște prieteni chinezi, s-au gândit să diversifice, să nu mănânce orez ci să 
mănânce pâine, să facă sandwich-uri la prânz, și după aceea spuneau că încă sunt 

5



flămânzi. Pentru ei, o masă bună înseamnă orez. Dar dacă te duci în zona de Nord a 
Chinei, o masă bună înseamnă noodleși sau chifle. Deci, oriunde ai merge, este altfel. 
Pentru anumiți oameni trebuie să ai pâine, pentru alții cartofi. Depinde de unde ești.  

Deci acestea sunt conceptualizări, fabricări și nu sunt de fapt in mod esențial necesare. 
Însă ținându-ne strâns de astfel de lucruri, avem un sentiment de normalitate, avem sen-
timentul că viața noastră este pe un făgaș normal. Utilizăm logica pentru a defini lumea, 
pentru a da sens la ceea ce este corect și ce este greșit. Ceea ce credem ca este greșit, 
poate că nu este rău deloc. 

Și astfel, Învățătura Buddhistă, cel mai minunat lucru despre Învățătura Buddhistă 
este că taie prin toate acestea. Nu se vorbește despre superstiții, nu este despre a-l 
ruga pe Buddha să te protejeze. Este despre tine devenind la fel ca Buddha. Nu este 
despre a-i cere unui zeu să te protejeze și apoi tu să continui la fel ca înainte. Este 
despre a te schimba pe tine însuți, este despre a intra în lume și a experimenta sufer-
ința fără a fi tulburat. 

Suferința fără tulburare 
Este despre a experimenta suferința fără tulburare. Pentru că toate lucrurile sunt 
suferință, nimic nu durează. Este despre a experimenta lumea, indiferent de cât de 
provocatoare poate fi, dar o abordăm fără tulburare. ‘Fără tulburare’ înseamnă “Aces-
te lucruri se întâmplă dar nu trebuie să facem caz din asta”. 

Deci, dacă chiar vreți să faceți o diferența în viața voastră, dacă vreți să faceți o diferență 
pentru voi înșivă, nu puteți să vă bazați pe guvern să o facă în locul vostru, sau pe mama 
sau tatăl vostru să o facă pentru voi, voi trebuie să depuneți efortul. Așa cum cum, dacă 
ați vrea să mâncați anumite lucruri, trebuie să le mâncați voi înșivă. Dar din moment ce 
mintea voastră este dictată, este influențată de idei conceptuale de un fel sau altul, 
este important să găsiți un învățător în care să aveți încredere, care are experiență și 
cunoaștere și înțelepciune pentru a vă ajuta. Exact ca și când ești bolnav și nu tre-
buie să fii medic pentru a te însănătoși, doar trebuie să găsești un doctor bun. Un 
medic în care să poți avea încredere. 

Unii medici, deși au o diplomă de medici, nu vor avea multă experiență. Unii, precum de 
exemplu, cu ani în urmă atunci când am venit prima dată în Anglia, am fost la un dentist 
unde locuiam, în Sunderland. Și acest domn era un evreu în vârstă foarte prietenos, și era 
bunic, dacă mergeai să îl vezi îți povestea despre familia lui, vorbea despre nepoții lui, și 
într-o zi a fost așa de prins de poveste că a uitat să pună substanța izolatoare (ceva care 
izolează să nu simți temperaturile înalte, fie calde sau reci). Dânsul era foarte fericit că 
eram acolo. Eu eram, de asemenea, fericit că eram acolo până am băut o ceașcă de ceai, 
“Uau! Prea fierbinte!” și apoi niște gheață “Au!”, asta a durat o perioadă și mi-am spus, 
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“Ce o fi în neregulă?” și m-am dus înapoi. Apoi el a verificat “Oh, am uitat să pun asta în 
interior”. 

Așadar, aceste lucruri se întâmplă, mintea noastră este distrasă ușor. De aceea este 
foarte important: trebuie să găsim pe cineva a cărui minte nu este distrasă ușor și a 
cărui minte nu este deja distrasă. Cineva ale cărui porți ale corpului și vorbirii si 
minții  nu sunte separate de Învățătura Dharmei – Dharma fiind învățătura ade-
vărului ultim – care nu este separat de realitatea ultimă care este la fel pentru 
oricine fie că realizăm acest lucru sau nu.  

Începând cu motivația corectă 
Și, în acest mod trebuie să pornim cu motivația corectă. Motivația corectă este motivația 
care nu este pentru noi și numai pentru noi înșine. Acum, toate aceste așa-numite #crize 
financiare’ și probleme pe care le experimentăm sunt din cauză că ne focusăm pe ceea ce 
dorim fără a ne gândi ce înseamnă pentru ceilalți, fără să ne gândim, “Are sens să împru-
muți bani oamenilor care nu își permit să îi dea înapoi?”. 

Deci, când începi să îți asumi responsabilitatea pentru propriile tale acțiuni, iei în 
considerare implicațiile pe care le generezi în relație cu ceilalți, apoi acțiunile tale 
devin conștiente, devin profunde, nu mai sunt deloc influențate de îngrijorările 
lumești sau de orice fel de agenda personală. Când te gândești la alți oameni, să îi 
vezi mai importanți decât pe tine însuți… 

Precum marele maestru din secolul al 8-lea, Shantideva, a spus,  

“Toata fericirea din lume este rezultatul dorinței ca ceilalți să fie fericiți si toată sufer-
ința din lume este rezultatul dorinței ca noi înșine sa fim fericiți.” 

Astfel, oricând dorești să îi faci pe plac minții tale, fericirea pentru cei mai mulți oameni 
înseamnă ‘Când cerințele tale sunt satisfăcute’, ‘Când dorințele ți se îndeplinesc’ ești 
fericit. Dar aceste dorințe nu durează și chiar atunci când primești ceea ce îți dorești, așa-
numita ta fericire nu durează. 

Acum circa cincisprezece ani în urmă, au făcut un studiu în Statele Unite despre fericire. 
Au descoperit că atunci când primești o mărire de salariu sau primești o promovare, devii 
entuziasmat pentru circa trei săptămâni, apoi culmea fericirii scade din nou. Chiar și luna 
de miere, pentru cuplurile proaspete, luna de miere, ceea ce se numește “apogeul 
fericirii”, acea intensitate durează pentru trei luni, apoi începe un declin. Și dacă se în-
tâmplă să câștigi la loterie, apogeul fericirii poate dura până la un an de zile, și apoi iarăși 
scade. De ce? Pentru că în primul an oamenii cheltuie banii cumpărându-și o mașină, o 
casă, mergând în vacanțe, făcând toate lucrurile pe care le considerau ca le vor aduce 
fericire, și când ai acel lucru, ghici ce? Nu ești atât de fericit pe cât crezi. Devine la fel ca 
înainte de a fi câștigat la loterie. Deci, natura fericirii nu are nimic în comun cu așa-
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numitele resurse materiale, nimic de-a face cu posesiunile, ci are de-a face în mod 
real cu natura minții.  

Deci practica Buddhistă este despre cum poți să dezvolți o relație bună cu natura 
minții tale. Asta înseamnă că nu îți păcălești mintea cu idei născocite. Apoi, în 
fiecare persoană există aceeași natură Buddhică, aceeași natură care îți permite să 
devii Buddha. Deci, într-un fel, toți cei de aici, toți cei din această cameră sunt viitori 
Buddha, fie că sunt Buddhiști sau nu. Învățătura Buddhistă nu este despre a ignora 
un lucru și a prefera altul mai mult decât pe celălalt. Este despre a vedea lucrurile 
așa cum sunt. A vedea lucrurile așa cum sunt în goliciunea lor completă, fără născo-
ciri, fără văluri, fără îmbrăcăminte, să vezi cum sunt fără să fii perturbat, fără a 
experimenta neliniști. 

Aceasta înseamnă că atunci când lucrurile merg bine, nu devii prea entuziasmat. Când 
lucrurile merg rău, de asemenea nu te lași tulburat. Abordezi viața fără neliniște. Orice 
faci, oricum te comporți, accepți lucrurile fără sa fii tulburat. Aceasta este diferența dintre 
cel care practică și cel care nu practică. ‘Cel care practică fără sa fie tulburat’ înseamnă 
‘vede toate lucrurile cu seninătate". Aduce pace oricărui lucru pe care îl atinge. Aduce 
pace oricărui lucru pe care îl face. Aceasta este practica Buddhistă. Nu este despre resp-
ingerea nimănui. Nu există nimic de respins. De fapt, nu există nimic de purificat. Cum 
să purifici ceva ce este fabricat? Dacă tu încetezi să fabrici, ceea ce ai fabricat dispare. Tu 
ești cel care continuă să fabrice lucruri și acea nevoie prin dorința ta de exprimare.   

Astfel, de exemplu, în practica Shiney, în practica Chan-sho, lucrurile devin foarte clare, 
nici măcar nu urmezi textele. De ce? Este vorba despre lumina pură, despre a-ți vedea 
natura pură, a vedea lucrurile așa cum sunt. Să vezi lucrurile așa cum sunt, și totuși ca-
pabil să lucrezi cu ele, să interacționezi cu ele, să te descurci cu ele, fără să fii tulburat. 
Acum tu spui !M-am îmbolnăvit” – Tulburare. !Mi-e foame!” – Tulburare. !M-am urcat în 
autobuz, nu e niciun loc!” – Tulburare. Ești tulburat în dreapta, în stânga și în centru. 
Apoi descoperi, !Nu pot să dorm!”,  !Nu pot să mănânc!” – Tulburare.  

Atunci când abordezi viața fără să fii tulburat, atunci când vezi lucrurile așa cum sunt, 
fără să te gândești că alte persoane sunt perfecte. În primul rând alții nu sunt perfecți, nici 
tu nu ești perfect. Astfel vrei ca ceilalți să faca lucrurile așa cum îți dorești tu, să facă lu-
crurile care îți plac ție.  

Fiind conștient de sensibilitățile altor oameni 
Deci, motivația este, dacă recunoști acest lucru și nu te mai focusezi pe așa-numita 
fericire, care este bazată pe ideile tale fabricate sau idealuri, și vezi fericirea altor 
oameni ca fiind mai importantă, chiar dacă este fabricată. Conștient de sensibilitățile 
lor, știind că au anumite slăbiciuni față de anumite lucruri, atunci nu faci acele lucruri, nu 
te duci acolo, nu atingi acel lucru. Nu pentru că este !corect” sau !greșit” ci pentru că 
înseamnă ceva pentru cineva. Sunt sensibili față de acel lucru.  
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Precum, de exemplu, când merg în Italia, unul dintre studenții mei italieni a fost îngrozit 
când am pus brânză peste fructele de mare, !Ah! Brânză peste fructe de mare? Nu așa 
facem lucrurile în Italia!” Și am pus și mai multă brânză peste ele. De ce? Pentru că am 
vrut să mă joc cu mintea lui. Să îi fac mintea mai flexibilă. Pentru mine, brânza este doar 
proteină, iar fructele de mare sunt, de asemenea, proteine. Dar unii oameni spun, “O, nu! 
Nu se pune brânză peste asta, brânza se pune numai peste anumite lucruri”. Dar am fost 
în unele locuri unde făceau plăcintă cu fructe de mare și sos de brânză.  

Așadar, toate așa-numitele !plăcut” sau !neplăcut”, !corect” sau ”incorect”, sunt fabricate 
de anumite preferințe. Poate că există un anumit adevăr în ele, poate că există o anumită 
noțiune de adevăr în ele, însă in cele din urmă, cu adevărat, nu sunt esențiale. Când elim-
ini toate non-sensurile, ceea ce oamenii vor cu adevărat nu este !X-Factor” nu este 
!BMW”, nu sunt$!Pantofi Jimmy Choo”, nici să poarte costumul de Batman. 

Este pur și simplu despre a recunoaște că ai o anumită valoare ca ființă umană. Că 
există o valoare reală, că ceea ce faci crează o diferența. Cum poți face o diferență 
atunci când te gândești numai la tine? 

Chiar dacă faci afaceri, dacă vrei ca un client să se întoarcă la tine, trebuie să îi oferi un 
serviciu; trebuie să oferi un produs cu care ei sunt fericiți. Asta înseamnă că trebuie să te 
gândești ce le va aduce fericire, chiar dacă este fabricată de ei înșisi. Ce le va aduce feri-
cire? Dacă sunt fericiți cu serviciile tale, dacă sunt fericiți cu produsul tău, bineînțeles că 
vor continua să se întoarcă la tine.  

Astfel, fiind conștient de sensibilitatea celorlalți, ceea ce ei percep ca fericire, le oferi 
fericire, și așa îți oferi și ție fericire. Dar această fericire nu este bazată pe superiori-
tatea ta. Este despre recunoașterea altora prin această stare a minții trezite pe care o 
numim “Bodhicitta”. 

Când ai Bodhicitta – ceea ce înseamnă „Bodhi” înseamnă “trezire”, !Citta” înseamnă o 
!stare a minții” – când te-ai trezit din această lume a imaginilor fabricate, recunoști toate 
acestea ca fiind fabricate și nu reale, atunci nu le vei mai lua atât de în serios, atât de per-
sonal încât să înceapă să te afecteze în tot ceea ce faci. De aceea oamenii se ceartă. De 
aceea oamenii intră în conflicte. Dar cel mai rău conflict nu este cel între tine și alții, ci 
cel mai rău conflict este între tine și sinele tău. Între tine și gândirea ta, între acțiunea ta 
și idealul tău. Nu suntem nefericiți cu alții, de cele mai multe ori suntem nefericiți cu noi 
înșine. 

Astfel, când poți fi fericit cu tine însuți prin recunoașterea adevăratei naturi a 
minții, prin capacitatea de a te relaxa în adevărata natură a minții, nu există obsta-
cole în lume, nu există nicio criză nicăieri. Ele există, dar tu le abordezi fără să fii 
tulburat, le poți face față fără să fii tulburat. Aceasta este practica unui adevărat 
Bodhisattva. 
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	Așadar, aceste lucruri se întâmplă, mintea noastră este distrasă ușor. De aceea este foarte important: trebuie să găsim pe cineva a cărui minte nu este distrasă ușor și a cărui minte nu este deja distrasă. Cineva ale cărui porți ale corpului și vorbirii si minții  nu sunte separate de Învățătura Dharmei – Dharma fiind învățătura adevărului ultim – care nu este separat de realitatea ultimă care este la fel pentru oricine fie că realizăm acest lucru sau nu.

