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 מחרוזת אבני חן
 יותר מדריך לזוגות השואפים למשהו נעלה

 

 

 

 היום הראשון: אין דבר ללא ריקות

 

 הרצאה של 

 הלה-לאמה דבורה

 

 בהשראת לימוד של 

 טי מקנאליסגשה מייקל רואץ' ולאמה קרי
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 ריקות

 

 26 ק פסו

 

 "אני" לא קיים

 .יהיה אולעולם ל

 "שלי" לא קיים

 ולעולם לא יהיה.

 שומעים זאת ומתייראים;הילדים 

 .חדיםמפ לאכבר  -החכמים 

 

 

 118 ק פסו

 

 זהו לימוד עמוק, שאת פשרו

 היצורים לתפוס.מתקשים 

 ולכן, לאחר שהשיג הארה,

 רב הסגולה הבודהה נמנע 

 מללמד את הדהרמה.
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 הכוח שמאחורי הדברים

 

 56 ק פסו

 

 האם עולם שהוא דמוי מיראג'

 קיים או שאיננו קיים? 

 א סוג של בורות,ועצם השאלה ה

 והאדם שחי בבורות

 לעולם לא ימצא שחרור.

 

 

 57 ק פסו

 

 -מי שסבור שאיננו קיים 

 תחתונים;הייפול לעולמות 

 -מי שסבור שקיים 

 יעבור לעולמות הגבוהים.

 אך אלו אשר מיטיבים להבין

 ,סוגי הטעותי נדוחים את ש

 .שחרורמשיגים  באופן זהו
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 המוות עצמוכל אלו הם 

 

 ב'320 ק פסו

 

 אנו חיים מוקפים על ידי 

 האנרגיה של שר המוות, 

 כמו נר ברוח סערה.

 

 

 281 ק פסו

 

 כה רבים הדברים שאותנו הורגים,

 ספורים הדברים כל כך ו

 שאותנו שומרים בחיים,

 ואף אלו הם המוות עצמו.

 ומאחר שאלו הם פני הדברים,

 תרגלו את הדהרמה, תמיד!
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 אינם עשויים מכימיקלים הם

 

 ב'79 ק פסו

 

 אנשים אינם אדמה,

 וגם לא מים או אש,

 מרחב,הרוח וגם לא ההם אינם 

 ואפילו לא הכרה.

 האם ייתכן כל אלו, לאואם 

 ?נפרדים מכל זה שיהיו

 

 80 ק פסו

 

 יסודות השששל  בהיותם מקבץ

 .ו ממשיאינ ם של האנשיםטבע

 גם כל אחד מבין היסודותך א

 ,דברים אחריםהוא מקבץ של 

 ועל כן אינו ממשי!
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 אך ורק תווית ומושג

 

  ב'114 ק פסו

 

 כיצד ייתכן, בעולם כולו,

 אפילו דבר אחד,

 ,לאקיים או שבין אם 

 ללא התווית בה תייגנו אותו?
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 הקורלציות

 

 441 ק פסו

 

  נתינה תביא שפע,

 ,עולם טוב –מוסר ה

 , יופיאורך רוח יביא 

 תהילה;  –והמאמץ 

 מדיטציה תביא שקט, 

 תשחרר, –ההבנה 

 לך יביאוחמלה אהבה וו

 תבקש.אשר את כל 

 

 

 442 ק פסו

 

 ל את כל השבעה,נוטאדם ה

 ללא יוצא מן הכלל,

 לידי שלמות, םומביא

 מגן העולם,ל בעצמוהופך 

 ישות שניתן לתפסה אך ורק

 .נשגבהחוכמה  על ידי

 

 


