
FREDAG – Varelse och Energi av Handling 

Vi uppväcker din energi inom oss genom att åkalla ditt namn, Samantabhadra. 

Vi strävar efter att utöva ditt stora löfte att agera med medkänsla i hjärta och 

blick, att skänka glädje till någon på morgonen och lindra någons lidande på 

eftermiddagen. Vi vet att andras lycka är vår egen lycka och vi strävar efter att 

praktisera glädje på tjänandets väg. Vi vet att varje ord, varje blick, varje handling 

och varje leende kan skänka glädje till andra. Vi vet att om vi övar helhjärtat kan vi 

bli en outtömlig källa av frid och glädje för våra nära och kära och för alla arter.  

 

 

LÖRDAG – Varelse och Energi av Medkänsla 

Vi uppväcker din energi inom oss genom att åkalla ditt namn, Avalokiteshvara. 

Vi strävar efter att lära oss att lyssna på samma sätt som du, så att vi kan vara till 

hjälp att lindra lidandet i världen. Du kan konsten att lyssna för att förstå. Vi 

åkallar ditt namn för att öva att lyssna med öppet hjärta och all vår 

uppmärksamhet. Vi kommer att lyssna utan förutfattade meningar. Vi kommer att 

lyssna utan att döma eller reagera. Vi kommer att lyssna för att förstå. Vi kommer 

att lyssna så uppmärksamt att vi kan höra vad den andra personen säger och 

också det som lämnas osagt. Vi vet att redan med vårt djupa lyssnande kan vi 

lindra mycket smärta och lidande hos den andra personen.  

 

 

SÖNDAG – Varelse och Energi av Alltid stöttande 

Vi uppväcker din energi inom oss genom att åkalla ditt namn, Sadaparibhuta. 

Vi strävar efter att lära oss att liksom du aldrig tvivla på eller underskatta någon 

levande varelse. Med största respekt säger du till alla du möter, “du är så 

värdefull, du har Buddhanatur, jag kan se att du har den potentialen inom dig”. 

Precis som du, kommer vi att titta med en blick fylld av visdom och medkänsla, så 

att vi blir som en spegel där andra kan se sin djupaste natur reflekteras. Vi 

kommer att påminna de som känner sig värdelösa att de också är värdefulla och 

tillhör livets under. Vi lovar att bara vattna de positiva fröna inom oss själva och i 

andra, så att våra tankar, ord och gärningar kan stärka självkänsla och acceptans 

inom oss själva, våra barn, våra nära och kära och alla vi möter. Inspirerade av vår 

stora tro på och insikt att alla är Buddha kommer vi på samma sätt som du att öva 

tålamod och likvärdigt inkluderande av alla. På så vis kan vi kan befria oss från 

okunnighet och missuppfattningar och erbjuda frihet, frid och glädje till oss själva, 

till andra och till samhället. 


