Нектарът на Живота
практика на Буда Амитаюс, извлечена от медитационния цикъл
“Изначалното Пространство на Самантабхадра”
(дава се само с позволението на Лама Иво)

Кратки обяснения от Лама Иво
Кой е Буда Амитаюс и за какво е тази практика
Буда Амитаюс е специално проявление на Буда Амитаба и е наречен 'Будата на вечния живот'. Практиките
свързани с него носят магическите сили на дълголетието, съвършеното здраве и пълното вътрешно
доволство и външно благополучие. Тази конкретна практика е част от цикъла "Изначалното Пространство на
Самантабхадра" и интегрира в себе си подхода на Ануйога и Атийога. Тя носи специалните благословии на
Гуру Ринпоче, действа много бързо, увеличава жизнената сила, премахва всякакви лоши влияния и има
силата да успокои цялостната среда за живот.

Изисквания за предаване и получаване
"Нектарът на живота" по принцип принадлежи към клас учения, които се предават тайно. Тази конкретна
практика обаче е благословена за по-свободно разпространение. Изискването за получаването й е да бъде
отправена лична молба към учител, който владее приемствеността и да се получи неговото позволение. Това
включва и ангажимент от страна на ученика при първа възможност да се получи директно от учителя устното
предаване (лунг) за садханата, въпреки че междувременно тя може да се прави и само след получаване на
позволението, без от това да намалява силата й. Учениците не могат да дават тази практика на други и
всеки който я практикува без да е получил лично позволение от учителя [бл.р. от Лама Иво, в случая] няма да
извлече никакви ползи от нея, колкото и да я прави.

Самая
Практиката не е обвързана с тежка самая, единственото изискване е ученикът да не се обръща срещу
учителя, от когото я е получил и да поддържа по отношение на него чисто възприятие.

Принципи на практикуване
В тази медитационна практика се използва творческа визуализация и мантра. Тези похвати са познати на
онези, които имат връзка с Ваджраяна традицията на будизма, но практиките от новите Дзогчен цикли имат
някои специфики, които е добре да се обяснят. На първо място, визуализациите никога не са статични.
"Формите" на йидамите са енергийни и се движат и променят постоянно. Ние се свързваме с това и
медитираме по този начин. В тази връзка е много важно да се разбира, че ние в подобна практика не се
опитваме да създадем или изградим нещо - единствено се свързваме с енергията на един буда, която вече
съществува. Цялото описание на визуализацията и изричане на мантрата целят да изградят мост към тази
енергия - да трасформират вниманието ни в конкретния енергиен буда аспект, който е винаги част от нас,
макар и обикновено на много дълбоко ниво. Когато това се направи отпуснато и фокусирано, той изгрява във
възприятието ни сам, без ние да създаваме нищо, и светът ни се сменя - нашата форма, ум и действие се
превръщат в енергийната форма, осъзнаването и действието на йидама. Това е истинската практика и това
е нашата цел.

Поза и нагласа
Медитациите от този вид се извършват в седнало положение с кръстосани крака (или на стол, ако
кръстосването на краката е невъзможно), с изправен гръб. Трябва да сте седнали много удобно и гърбът да
бъде естествено изправен, а не да се поддържа така с напрежение. Също така е добре да сте на тихо и
приятно място, без разсейващи фактори и без да има опасност практиката ви да бъде прекъсната от други.
Не се практикува изморен, нито по задължение - нагласата трябва да е лека, спокойна и усмихната. Ако тези
условия са изпълнени, не би трябвало да възникват пречки пред успешната медитация.
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Медитатионни инструкции (садхана)
Сядате много удобно, с изправен гръб и оставате така няколко минути, без да правите нищо особено. Когато
скоростта намалее и се появи първото успокояване:

Пречистване на застоялата прана
След успокояването се прави пречистане на застоялите прани. За онези които не са получавали устните
инструкции и по-сложните методи, простият начин е да се издиша бавно целия въздух, като човек си
представя, че издишва тъмно-сива светлина, която представлява всички тежки настроения, замърсявания и
емоции. След това вдишваме ярко бяла светлина, която е благословиите на всички просветлени същества
във вселената и която се разпростира навсякъде в тялото ни, и напълно го пречиства и освежава. Този цикъл
от вдишване/издишване, със съответната визуализация и разбиране се повтаря три пъти. Ключовият момент
е да усещате силно какво се случва. След това:

Призоваване и отдаване на почит
Изричаме мантричното призоваване и отдаване на почит:
Намо Амитаюс Гуру Бйе
Пред нас се появява Буда Амитаюс, неделим от нашия учител. Тялото му не е плътно, а е от светлина. Той е
красив, усмихнат, свети много ярко в цветовете на дъгата, като често блести в бяло, синьо, зелено...
повърхността му си мени отенъка постоянно, но сияе много силно. Той има прекрасни ефирни воали, седи
безбрежно спокоен, излъчването му е изключително силно. Хем е неподвижен, хем образът постоянно
прелива и се променя, хем е усмихнат, хем си променя изражението на лицето - не остава статичен никога.
Косата му е златна и е на кок, няма разпуснати коси. Има скъпоценни блестящи обеци. Не е седнал в лотус, а
е грациозно отпуснат. Десният му крак е малко напред, лявата му ръка държи в скута му отпуснато малка
ваза, обсипана със скъпоценности и пълна с магическия нектар на безсмъртието. Другата ръка също е
отпусната настрани, но не държи нищо, вместо това тя е едновремено отпусната долу с дланта нагоре, но и с
дланта напред, леко вдигната. От Гуру Буда Амитаюс освен светлина тече нектар, прозрачно жълт, като мед,
но по-течен и по-жълт. Той струи от цялото му тяло и изпълва цялата вселена, прониквайки навсякъде.
Светлинното му тяло е пълно отвътре с неизброими светещи мантри и мантрични буквички, но те не се
виждат отвън.
Излъчването му е много енергизиращо, всичко навсякъде се изпълва с енергия и живот и всичко започва да
пращи от енергия, появява се гъделичкащо чувство, леко и весело.

Мантра и дейност
Поддържайки това осъзнаване, започваме тихо да пеем мантрата, с наша собствена мелодия. Можем просто
и да я рецитираме тихо на глас:
Ала Атана Итта Чаря Бхумипала Аттасвана Арита Чаря Ишвасана Бхандаравасини Итти
Куруява Абхидана Сваха

Повтаряме мантрата дълго време. Докато го правим получаваме постоянно неговите благословии и
едновременно с това целият ни свят се съживява и обновява, всичко започва да свети, изпълнено е с
енергия, всички умрели или изсъхнали дървета се съживяват и цъфтят, всички мръсни места стават чисти и
започват да блестят и функционират нормално. Въздухът става чист с кристална яснота и с мънички
отблясъци, като точки. Навсякъде се чуват нежни звънтящи мелодии. На мястото на всичко което е
разрушено се появяват нови неща които са красиви, навсякъде започва да расте залена трева, всичко
започва да цъфти и да се разхубавява, всичката застояла вода става кристална, чиста и жива. Всички болни
същества оздравяват и стават радостни и леки. Всичко тъжно в света изчезва и се разпростира лекота и
спокойна радост. Навсякъде пеят птички, чуват се хубави мелодии и мантри. Цялата вселена става чиста
сфера и се съживява и обновява.
Мантрата не присъства във визуализацията като форма и вид, тя е същността на Гуру Амитаюс и е нашия
начин да общуваме с него. В началото той е пред нас, но по силата на магията на мантрата постепенно
целият свят става негово проявление. Ние постепенно се разтапяме и ставаме част от него и се превръщаме
сами в Буда Амитаюс. Всичко е Амитаюс и мантрата. Всичко което е привидно "външно" е негово проявление.
Така продължаваме, докато практиката е силна и стабилна. Може да е 20-ина минути, може да е час-два и
повече, ако имаме голям опит и стабилност. Не насилвайте, но в същото време знайте, че практиката има
нужда от малко време за да придобие сила и за да може възприятието да се трансформира изцяло.

Приключване на сесията
Когато установим, че се разсейваме прекалено много постепенно затихваме мантрата и си представяме, че
целият свят се стапя в Амитаюс (който сме ние), след това самото негово светлинно тяло се стапя в
безбройните мантри, които живеят в него. След това мантрите се събират в една единствена бяла ярка
буквичка А, при което казваме, на издишане, отпуснато, "Ааааа...". Едновременно с това А-то избухва в
светлина и всичко изчезва. Отпускаме се без опора.
Когато пак изгреят мисли, внезапно възникваме отново във формата на Буда Амитаюс и посвещаваме
заслугата с мантрата:
Намо Ратна Бодхичитта А А
Тази мантра едновременно благославя всички същества, активира състраданието на всички буди, и във
всяко едно същество и в самите нас изгрява Бодхичита (безграничното състрадание на просветлението)
С това сесията приключва и можем да станем и постепенно да навлезем в ежедневния си живот, като леко
пазим в сърцето си усещането и благословията на Буда Амитаюс.

Практиката “Нектара на живота” от “Изначалното Пространство на Самантабхадра” беше записана
от Иво, в съответствие с инструкциите на Гуру Падмасамбхава, през пролетта на 2013 година, в
Юкатан, Мексико. Нека бъде от полза за всички същества!
САМАЯ ИТТИ САМАЯ

Допълнителни бележки
Признаци за постижение
Тази практика не може да се практикува неправилно. Както и да се извършва ще има положителен резултат.
Единственото което не трябва да се случва е човек да се обръща срещу учителя си.
Общите признаци за постижение са благоприятни сънища, както и сънища, които са много ярки и ясни.
Признаците които могат да се забележат в реалния живот са подобряване на здравето, подобряване на
средата на живот, голяма ведрост и сила, привличане на благоприятни обстоятелства и спонтанно
успокояване на всякакви конфликти. Ако практиката се използва за лекуване на други може да настъпи
оздравяване, но това не винаги е възможно, тъй като причините за дадена болест може да са най-различни.
При всеки случай, най-добрият начин да се практикува е без очаквания – така има пространство в което
медитацията ще проработи.

Режим на практикуване
Няма изисквания за продължителност на сесиите, но медитации по-кратки от 20-30 минути са прекалено
слаби по принцип. “Нектарът на живота” може да се практикува и като основна, ежедневна практика.
За всички останали въпроси се обърнете директно към Лама Иво.
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