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Trường sinh học là gì

Chi tiết được đăng vào thứ ba, 07 Tháng Sáu 2011 08:29 True Sage Mind Man chính nó có khả năng bất ngờ, nhưng ít người sử dụng nó vì nó là quá bận rộn với cuộc sống hiện tại của nó ... Em họ tôi, mỗi khi có chuyện xấu xảy ra, anh ta thấy nó, anh ta không ngủ. Gần đây, cô thấy mình nằm trong bệnh viện, và các con của cô đã đến thăm cô. Cuối
cùng ông đã được hai cậu bé. Té ngã không mạnh nhưng xương đầu gối được nhúng, dây chằng. Ca phẫu thuật đã được thực hiện, hy vọng... Phẫu thuật một lần nữa, nó không biết nếu chúng ta có thể đi bộ. Cơ hội trong tương lai không chắc chắn. Phải chờ vài giờ trong phòng lạnh một mình (vì phòng mổ của bệnh viện quá tải), do có tiền sử bệnh tim,
khi mổ, bác sĩ không gây mê mà chỉ tiêm thuốc gây mê, vì vậy cô nghe thấy toàn bộ âm thanh của dao mổ (bao gồm cả sai lầm),... Chưa kể nằm ở một nơi như một con người và đặc biệt là nỗi đau trong hiện tại - chắc chắn sợ hãi của mình. Ông đã mệt mỏi và sợ hãi, và giấc ngủ của ông là ngắn. Ngoài việc khuyên cô ấy dâng phật đúng cách, trong khi vẫn
tiếp tục giữ chú của mình (vì cô ấy biết anh ta) và cố gắng làm của mình, tôi đã mời người bạn cũ có một trường học sinh học bị trừng phạt để chăm sóc nhiều hơn, hy vọng giảm bớt nỗi đau và giấc ngủ của cô ấy. Khi bạn đặt bàn tay của bạn, nơi bạn cần phải chữa lành, cô đau khổ rất nhiều. Mặc dù trải qua hai lớp giường và nệm, cô vẫn cảm thấy lực
đánh vào mình. Nhưng sau 20 phút làm việc, cô đã hết đau và một giấc ngủ dài cho đến sáng. Đó là những gì trường sinh học của bạn tôi là dành cho cô ấy. Một kết quả mà chúng ta không thể phủ nhận. I. Trường Sinh học với ý kiến của tôi, trường sinh học dựa trên việc sử dụng vũ lực để mở khóa 7 điểm châm cứu quan trọng của con người. Mặc dù
cùng một tổ được tôn thờ, tùy thuộc vào trường học, cách đặt não theo hơi thở vào và ra là khác nhau. Nhưng nói chung, đó là tất cả về việc sử dụng những gì thiền định gọi là một hệ thống premeditation chỉ để mở ra các điểm châm cứu. Tùy thuộc vào việc lực lượng mạnh hay yếu, lợi ích bản thân và lợi ích là khác nhau.     II. Lợi ích của Trường Sinh học
- Trường Sinh học giúp chúng ta giải quyết một số trường hợp mà không cần bàn tay của Giống như tình trạng của em họ tôi. Tôi cũng đã chứng kiến một bệnh nhân ung thư im lặng về nỗi đau dưới bàn tay của một người bạn và nhẹ nhàng rời đi. Sau đó thêm các bệnh về máu trong chất béo, hen suyễn, v.v. - nếu bạn muốn thần học hoạt động, bạn phải
tuân theo những điều nhất định. Đây là những điều mà, với quan điểm nhân quả của Đức Phật, là những yếu tố mang lại kết quả chữa bệnh tốt cho học viên hiện tại và thời gian và thời gian. 1/ Không uống rượu: Muốn tập trung để xác định não bộ, đòi hỏi tinh thần của người hierre phải tỉnh táo, để người học Pháp này không được uống rượu trong khi
hành nghề. Nó cũng là vương quốc mà một Phật tử đã nhận được ba vương quốc của năm vương quốc phải giữ. Với quan điểm của Đức Phật, không đột nhập vào lĩnh vực này, ngoài những lợi ích mà nó mang lại trong hiện tại, nó cũng giúp chúng ta tránh được nhân loại bước vào một ngôi nhà lệch lạc trong tương lai. , kết quả từ nhiều yếu tố vì rượu là
một trong những yếu tố đó. Sống với những người, chúng ta dễ bị bất công gây ra cuộc sống hoặc bệnh tật của chúng ta, cũng có độ cứng, độ cứng, v.v. 2/ Không sử dụng linh vật edna: Thông thường những gì liên quan đến ana amouches có tính chất tiêu cực. Nếu bạn không làm tổn thương người khác, bạn sử dụng các quy tắc đồng bộ insyn để sửa
chữa nghiệp của bạn. Nghiệp chỉ thêm trọng lượng. Nó tạo ra một nguyên nhân xấu. Sự bất hạnh sẽ đến khi nó được bào chữa đủ. 3/ Khi điều trị bệnh, không đặt người bệnh để hưởng lợi. Nó giúp phá vỡ lòng tham của chúng tôi và mở tâm trí của chúng tôi cho mọi người. 4/ Tư vấn sống một cuộc sống thuần túy về đạo đức để tránh những tình huống
đáng tiếc nói chung cũng như điều trị. 5/ Tránh ăn bừa bãi. 6/ Tránh các hoạt động thực hành có thể làm giảm tuổi thọ của cơ quan. Ba điều sau đây chỉ chung chung, không chỉ định bất kỳ hành động cụ thể nào. Nhưng nói chung, nó giúp làm tốt. Nó giúp mọi người hạn chế cảm giác thèm ăn, ngủ, thèm ăn, v.v. Nó đủ để hiển thị cuộc sống, cơ thể tránh
được nguyên nhân và điều kiện gây bệnh. Nếu có một căn bệnh, nó được gây ra bởi nghiệp khác đã được gieo trong quá khứ. 7/ Đừng kiêu ngạo và bạn có một sự coi thường lây truyền bệnh hoặc sợ hãi. Hãy chăm sóc tình yêu, tức là hèn nhát, v.v. Kiêu ngạo là một loại đau khổ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của chúng ta Kiêu ngạo, mà làm cho
chúng ta bỏ qua lời khuyên hữu ích. Kiêu ngạo và oán hận. Kiêu ngạo cũng là nguyên nhân gây ra các bệnh như ung thư, v.v. Cảm giác kiêu ngạo gieo một lý do rất tốt cho tiềm thức. Chăm sóc tình yêu, v.v. Giúp phát triển lòng trắc ẩn.       C. Những hạn chế của trường Sinh học với quan điểm trước kiến thức, những gì có một chung là tùy tiện, không phổ
quát. Nếu nó phổ quát, nó là vô hạn. Do đó, không chỉ sinh học mà tất cả Các Pháp trên thế giới, không bao gồm Phật giáo, đều có những hạn chế nhất định. Đó là lý do tại sao có 84.000 Pháp trong Pháp, và có hàng ngàn cuốn sách trong kinh điển. Đó là để thỏa mãn tâm trí của tất cả mọi người. Một bệnh cho mỗi lần điều trị. Nó không hoạt động bên
ngoài của căn bệnh này.  Giống như muối, mọi người đều cần nó, nhưng nó chỉ thực sự đắt tiền cho những công cụ này và những công cụ không có muối. Thêm muối, giá trị của món ăn tăng lên, mọi người cũng khỏe mạnh. Nhưng với các phần mặn và những người bị huyết áp cao, muối trở nên có hại. Mọi thứ trên thế giới đều giống nhau. Vì vậy, khi nói
đến mặt hạn chế của muối hoặc bất kỳ luật nào khác trên thế giới, đó là về việc áp dụng nó không đúng cách. Nếu ứng dụng là quyền được cấp trước, trong trường hợp đúng, pháp luật trở nên tốt, nó có lợi thế. Nếu việc áp dụng pháp luật không đúng thì pháp luật không có tác dụng, thậm chí gây hại. Đó là giới hạn mà chúng ta đang nói đến. 1. Việc chữa
bệnh phụ thuộc vào các trưởng lão premeditated nói rằng chủ may mắn, câu ngắn nhưng nó là rất duyên dáng trong đó. Sự chữa lành của bác sĩ phụ thuộc vào phước lành của chủ sở hữu. Nếu không có lý do và ảnh hưởng đến nhau, và kết quả xấu của bệnh nhân đã không trở lại tích cực, sau đó vẫn còn những điều không xảy ra. Nha sĩ là một nha sĩ
tốt, nhưng thay vì nhổ sâu răng vào bạn tôi, cô ấy đã kéo chiếc răng bị cấm rất tốt bên cạnh.   Ngay cả các trường sinh học mà bạn tôi thực hiện rất tốt cho anh em họ của tôi, và sau đó với em gái của cô không có kết quả, mặc dù cô đã cố gắng để đi nhiều lần và làm theo các quy tắc khá tốt. Ngoài ra còn có một cơn sốt lây truyền cho mọi người, nhưng
khác với những cảm xúc đó, không có tác dụng nào khác. Vẫn còn đau. Tạm dừng. Những gì là điểm của việc biết điều này sớm bên của pháp luật? Để tránh nhìn thấy một phục hồi, người kia sẽ phục hồi. Vì quan điểm này, tôi có thể đã từ bỏ việc điều trị cần thiết của y học hiện đại. Hoặc là vì ông không thích nó, ông đã điên vì ông đã cho thấy nó và từ
chối đi, hoặc không đi cho nó tất cả các thời gian, vv Nếu đó là một luật được ra lệnh cho đúng thời điểm, bạn cần phải biết nếu có những người phải, và một số người không. Đây là quan điểm rằng người chữa bệnh, cũng như bệnh nhân nên, để yên tâm.          2. Nghiệp không thể bị đánh đập và có một số bệnh mà một số học sinh trường sinh học cũng
phải nhận được: «Bệnh chữa lành hay không, tùy thuộc vào nghiệp. Thật dễ dàng để chữa trị những căn bệnh không thuộc về nghiệp. Trong những trường hợp này, nó là cần thiết để cầu nguyện với Đức Phật hoặc các vị thánh. Bạn tôi cũng xác định có 21 cái chết ung thư trong tay tôi», không phải là ông đã gây ra cho họ chết, nhưng với một số bệnh,
ông cũng đóng gói bàn tay của mình, nhưng ông có thể gây ra cho họ đau nhẹ để đi suốt ... Theo quan điểm của Đức Phật, không có gì không đến từ Nghiệp. Bệnh nhẹ, bệnh nặng, hạnh phúc, tinh tế, đau khổ, giàu có, nghèo nàn, vẻ đẹp xấu, v.v. Đó là tất cả nghiệp chướng. Nghiệp lực của một người không phải do Đức Chúa Trời hay Đức Phật nắm giữ,
mà là mang lại cho thân thể, vị giác và nghiệp lực của mình. Do đó, việc cầu nguyện cho Đức Phật là không cần thiết. Bởi vì niềm tin và hướng của bạn, quyền hạn hiện tại của bạn có một nơi để xuất hiện. Nhưng điều chính yếu vẫn là làm thế nào để đối xử với ba nghiệp của mình cho sự tinh khiết. Vì vậy, suy nghĩ, hành động và lời nói của chúng ta cần
phải thay đổi. Đó là cách chúng ta di chuyển. Khi bạn đã tạo ra những lý do chính đáng, ngay cả khi bạn là nghiệp, bạn có thể tận hưởng sự không chắc chắn của nó. Vì vậy, nó cũng trả hết, nhưng có thể kéo dài lâu hơn hoặc dễ dàng hơn một chút. Tùy thuộc vào mức độ nghiệp nặng hay nhẹ, chúng ta cần phải làm nhiều hơn hoặc ít hơn tốt, sâu hoặc
nông để thay đổi nghiệp.   Tôi có một mối quan hệ đúng đặt với một người đàn ông gần như là một con người. Ông bị chấn thương cột sống bị liệt ở một nơi. Theo câu chuyện của ông, trong khi ông đang nằm trong bệnh viện, ông mơ ước được gặp Quan Âm. Sau đó, ông được dạy luật bởi một giáo viên, nhờ ông, đã đi, có vợ con và sống cuộc sống như
Bình thường. Vì lý do này, ông thề sẽ dạy cho mọi người được như serer hơn ông. Thật khó để điều trị bệnh, thuốc là chặt chẽ, nó cũng giúp giảm bớt, khả năng chữa lành là rất hy vọng, nhưng hư không, thường là bệnh nhân của ông đã không hồi phục, và sau đó tôi nghe nói ông đã đi vào bệnh viện vì ung thư phổi. Ông hút thuốc đã trở thành một thói
quen, tuổi 100, và không có ý thức từ bỏ. Anh ta đã nằm viện hơn một tháng, anh ta đã chết. Nghe điều này, tôi cảm thấy tiếc cho người thân của tôi, bệnh đã không chữa lành và nó đã biến mất. Nhưng kết quả là, tôi thấy thực tế mà Đức Phật nói. Bốn hoàng đế đau khổ, các học viên, hủy diệt, Dow. Đức Phật nói đau khổ là do một tập phim gây ra. Một cái
gì đó mà xây dựng quá nhiều sẽ được đau khổ. Ăn quá nhiều đau khổ quá, không có nghĩa là uống rượu hoặc hút thuốc nhiều. Ngay cả một loại thuốc bổ tích lũy rất nhiều đau khổ. Do đó, nếu bạn không muốn phải chịu đựng vì bệnh, điều đầu tiên là ăn, ngủ, tập thể dục đủ. Đức Phật nói rằng ông là nguyên nhân của sự đau khổ. Ông không chỉ làm cho
mình đau khổ, nhưng ông cũng có sức mạnh dẫn chúng ta đến con đường đau khổ, giống như một vòng bánh xe. Nếu chúng ta không có ý thức từ bỏ việc xây dựng, thật khó để thoát khỏi đau khổ. Tốt như bạn đang có, bạn chết dưới thực hành hút thuốc của bạn. Đào tạo, đó là nghiệp, là đủ để nói nghiệp. Bởi vì nghiệp chỉ là một hành động, nó đã không
được xây dựng thành một thói quen. Nhưng sau này, tất cả đều được gọi là nghiệp. Đó là tất cả nghiệp chướng. Nghiệp là gốc rễ của tất cả mọi thứ, vì vậy Phật Pháp tập trung vào việc nghiên cứu ba nghiệp. Tùy thuộc vào cơ sở sâu sắc và mục tiêu tự muốn đạt được, và nhìn thấy pháp luật là khác nhau, nhưng giữa vẫn thanh lọc ba nghiệp.    Các quy tắc
mà trường sinh đặt ra cho học sinh tuân theo cũng chứa đựng sự điều chỉnh của ba nghiệp này. Chẳng hạn như hạn chế và sáp nhập các hiệu ứng và ăn uống có hại cho cơ thể, không đạt được vv Là để tránh sự tích tụ, gây ra đau khổ. Nói những lời nhẹ nhàng với bệnh nhân, v.v. Là để giúp giữ cho nghiệp chướng tinh khiết. Tôi không phân biệt đối xử
giữa người giàu và người nghèo, đừng để tâm trí tôi kiêu ngạo, v.v. Cô ấy đang chú ý đến nghiệp tốt. Ngay cả những suy nghĩ của việc giúp đỡ một healer không được hưởng lợi từ một căn bệnh là một hình thức của ý định tốt, bởi vì ông tin vào nhân quả. Nhưng nó không đủ để tiết kiệm Các nạn nhân khác của anh. Trong khi mục nói nhẹ nhàng với bệnh
nhân. Nếu chúng ta áp dụng điều này không chỉ cho bệnh nhân mà còn cho tất cả mọi người xung quanh chúng ta với sự trung thực, rea có thể đạt được với tính toàn vẹn. Nhưng nếu từ tinh tế này, vì một lý do khác, chứa đựng kế hoạch phân chia các throes thành những người khác, được thiết kế để mang lại lợi ích cho chính mình, hoặc để bôi nhọ Pháp
của Đức Phật, vv Đó không phải là nghiệp tốt. Nếu bạn không biết làm thế nào để thay đổi tâm trí của bạn, khi bạn muốn đủ, bạn sẽ có trái cây. Nếu đây là nghiệp nghiêm trọng, thì đôi khi tai nạn chúng ta gặp phải không phải là trong lĩnh vực chăm sóc trường sinh học, hoặc trường sinh học không phải là chữa bệnh.   Ăn uống điều độ và sống một cuộc
sống đạo đức là một lý do tốt để điều trị, nhưng nó chỉ là bộ mặt của nguyên nhân và điều kiện nổi. Theo quan điểm của Đức Phật, nhân quả chính gây ra bệnh tật cho chúng ta là gây ra đau khổ của con người dưới mọi hình thức như đánh đập, gậy, v.v. Ngoài ra, kết quả của việc giết chóc là chết yểu, nhưng nếu chúng ta nuôi dưỡng và làm rất nhiều
phước lành trong cuộc sống của chúng ta, nó sẽ trở thành một căn bệnh. Như tác giả Tuấn Tuấn Tần đã kể về cuộc đời mình, hay thói quen hin, đã thông qua luật cho ông Huỳnh Trang. Do đó, ngoài các điều kiện sau đây khi đến thăm Trường Sinh học, chúng ta phải bảo tồn năm thế giới mà chúng ta thấy trong đó trong một thời gian dài, đặc biệt là giới
tính không giết người. Bạn không cần phải tự sát vì thèm ăn hơn một chút hoặc bảo ai đó giết người.   Nếu bạn giữ năm loài, tai nạn không chạm vào cơ thể của bạn. Nếu anh chạm vào tôi, anh sẽ thấy một phương thuốc chữa lành. Do đó, cách giải thích của Đức Phật chỉ đề cập đến sự phi hình sự hoặc tập trung vào việc thanh tẩy ba nghiệp, người thân
của họ, món ăn của họ, ý định của họ, mà không đề cập đến việc mở luân xa, sự xuất hiện của linh hồn, v.v. Bởi vì nghiệp là gốc rễ của tất cả mọi thứ trong cuộc sống. Nghiệp là vượt ra ngoài.  IV. Những điều mà một Phật tử nên biết khi đến thăm trường sinh học là đứng trên khuôn mặt của các tướng lĩnh, những người đã lấy ba vương quốc về mọi mặt,
chăm sóc bản thân hoặc cha mẹ của họ để chăm sóc, được gọi là Phật tử. Với những điều kiện mà Trường Sinh học đã xác định cho học sinh cũng như những tác động mà Trường Sinh học mang lại, thật tốt khi tham gia để có một cơ thể khỏe mạnh. Nhưng cũng giống như muối, nó chỉ thực sự ... Khi chúng tôi sử dụng nó đúng cách. Nếu 100 lần nó
không suy nghĩ quá nhiều về khả năng mà Trường Sinh học mang lại, nó có thể không có lợi nhưng cũng có hại, không chỉ trong cuộc sống này mà còn trong cuộc sống sau này, đặc biệt là những gì thuộc về tâm linh. 1. Tránh cách đối xử với người cha nhiều hơn Đức Phật, lấy nhiều hơn và nhiều hơn nữa, lấy một như tất cả những gì Trường Sinh học
mang lại những hiệu ứng chúng ta cảm thấy trong hiện tại, vì vậy nó rất dễ dàng để tạo ra niềm tin với thế giới. Vì niềm tin đó, tôi ngưỡng mộ tổ tiên đã tạo ra nó. Đó là một điều may mắn. Nhưng không nên quá lơ là trong việc thờ Phật.  Trong cuộc sống này, có những lý do và điều kiện mà chúng ta không thể nhìn thấy với không chú ý. Gia trưởng của
Phật và Phật tử, chúng ta không thể nhìn thấy. Phật sẽ không bao giờ rời bỏ con người, nhưng một khi họ sai người quay lưng lại với ngài, nhà Tass sẽ không còn nhận được sức mạnh lâu dài đó nữa. Đó là những gì tôi đã nói về khuôn mặt của Gia Terry. Trong điều kiện teachings, nếu chúng ta quay lưng lại với Đức Phật, nó cũng có nghĩa là chúng tôi
quay lưng lại với giáo lý của chúng tôi. Theo cách của nó, nhà khoa học vĩ đại Einstein nói, nếu bất kỳ tôn giáo nào có thể đối phó với nhu cầu của khoa học hiện đại, đó là Phật giáo. Đó là những gì Phật giáo là tất cả về. Nó không chỉ giúp mọi người thoát khỏi đau khổ, mà còn mở rộng ra thế giới bên ngoài. Vì một điều, chúng ta vô thức đến thế mà chúng
ta không hiểu những gì Đức Phật nói là đáng giá. Chúng ta ra khỏi đau khổ, chúng ta ra khỏi bệnh tật, chúng ta không cần, v.v. Đó là vì giáo lý của ông. Nếu chúng ta áp dụng giáo lý của Ngài vào cuộc sống của mình, chúng ta sẽ tìm ra phải làm gì, phải tránh điều gì. Nó sẽ ngăn chặn những rắc rối của bệnh. Nếu không, sẽ có vô số nghiệp ác. Nghiệp ác
là đầu mối cho bệnh tật và tai nạn. Nếu nghiệp của tôi là quá mạnh, các trường học sinh học là không chắc chắn nó được chữa khỏi, cũng không phải là nó đủ sớm để đáp ứng các trường học sinh học quản lý thuốc. Nếu nghiệp là nhẹ, sau đó đôi khi chỉ có một vài thang y học Trung Quốc hoặc một vài lọ y học hiện đại đã chữa lành, không có nhu cầu cho
một trường học sinh học. Hàng xóm của tôi có những người già trên 70 tuổi, mỗi buổi sáng chạy để sống cuộc sống lâu hơn. Nhưng một buổi sáng, trong khi chạy bộ, ông đã trúng một chiếc xe hơi và Cho rằng tuổi thọ của ông sẽ không làm việc, cơ thể của ông đã được khỏe mạnh. Bởi vì quyết định của cuộc sống không phải là về việc tạo ra sức khỏe,
nhưng nó cũng bị chi phối bởi nghiệp. Vì vậy, không chỉ chạy sau khi đầu và đi bộ từ rễ của bạn. Cuộc sống này không chỉ có những đau khổ của bệnh, mà còn nhiều khuân vác khác. Nghèo đói cũng là đau khổ, phân biệt squats cũng đau khổ, được hạnh phúc và lăn đến chết cũng là đau khổ. Vợ con tôi chớp mắt và họ bị tai nạn chết người. Rất nhiều đau
khổ mà nếu chúng ta chỉ tuân theo bao nhiêu điều khoản các trường học sinh học đi ra khỏi, phần còn lại sẽ phát hành như giết người, thêu, vv Thật khó khăn nếu không có tai nạn. Do đó, không nên làm bất cứ điều gì trong trường học sinh học mà bỏ qua tuổi thọ của một Phật tử ở nhà và cầu xin các nghi lễ khác như: không thờ phụng cha mẹ, không ăn
mừng, không gợi ý cho ba viên ngọc, bởi vì thắp hương là một tội lỗi, v.v.  2. Tránh những quan điểm vu khống do Phật quy định trong phật pháp, dựa trên con người. Vì bệnh tật, chư Phật đã quyết định Phật pháp. Mặc dù nó không phải là phổ quát, nó có giá trị nhất định trong điều kiện trước nhất định, vì lợi ích của thế giới. Một người bạn của tôi cũng
muốn đi học sinh học, nhưng tôi thấy anh ta lặng lẽ đi ra, hỏi tại sao? Ông nói, tôi thấy sự tiếp nhận của Đức Phật lần đầu tiên. Việc phá vỡ Pháp là những gì bạn làm theo. Đó là cách thiên tài chúng ta nên tránh nó. Ngay cả khi bạn đam mê, bạn cần hướng dẫn. Không cần phải quyến rũ mọi người bằng cách không tôn trọng vấn đề anh ta đang theo dõi.
Chỉ cần cho họ thấy những lợi ích của chủ đề mà họ dạy, họ không cần công khai, họ vẫn làm theo. Tổ tiên Đức Phật đã đặt các đối tượng của Pháp, nhưng về những vấn đề này, họ vẫn khen ngợi và thăm viếng vào những thời điểm. Nó không phải vì nó không được dỡ bỏ hoặc tốt, nó chỉ là nó phù hợp hoặc không phù hợp với cơ sở của một người dân.
Giống như muối, vì người ta thiếu muối dư thừa hoặc muối, muối là tốt hay xấu, nhưng bản thân muối không tốt và không xấu, chỉ phụ thuộc vào tốt hay xấu. Trong hoa của Nghiêm Thám Huyền Đăng, phần «Sinh viên chế giễu ý muốn của niềm vui» thuộc về «bốn ý tưởng thú vị» mà nói: giống như một người, trước khi đọc cho, nhưng sau đó chế giễu
logic. Với giới hạn ba và như vậy là những thứ khác. Ông Natureless Giống như: Đầu tiên để điều trị tham lam và đọc sách. Sau khi ông thích được một người cha, ông chỉ trích logic. Những thứ khác như Triathran, v.v. Cái này cũng vậy. Bởi vì có một số lòng tốt, nên có lời khen ngợi hoặc chỉ trích, trang Nghiêm nói.    Bởi vì bạn nhìn thấy mặt sớm của
pháp luật, bạn đủ trí tuệ để xem những gì cơ sở của người đó đang phải đối mặt, vì vậy một khi bạn khen ngợi hoặc chỉ trích nó, đó là tất cả về giáo dục người 2. Đối với tôi, nếu tôi có một mối quan hệ được xác định trước với trường sinh học hơn những thứ khác, tôi nên làm theo nó, nhưng nên tránh thái độ khen ngợi hoặc chỉ trích các đối tượng Phật.
Bởi vì chúng ta không đủ trí tuệ để làm điều đó, đôi khi con người không đạt được điều đó, và chúng ta phỉ báng Phật giáo nhiều hơn. Thiệt hại ở đó. Đó là điều chúng ta cần phải học hỏi, hoặc chúng ta rơi vào kiêu ngạo, chỉ để thấy rằng thực hành của chúng tôi là tốt nhất, và phần còn lại bị bỏ rơi. Hãy nhớ, hoặc giải nén, cướp hay không ... Nó phụ thuộc
vào tính cách của nó, tùy thuộc vào cơ sở của người dân. Đúng là ma thuật, luật pháp có lợi ích tốt. Nếu điều đó không đúng, luật pháp không giúp được gì. 3. Trí tuệ rất quan trọng trong Đường A. Hàm 3, nó kể câu chuyện sau đây: Bà Dath Da là một sinh viên, và có những vị thần được vua A Bei dâng 500 nồi cơm mỗi ngày. Hartanto nói rằng có một cơn
gió lớn và trả lại cho Đức Phật. De Dath de giả vờ trong luật này có 100.000 trí thức và không có giới hạn trước.   Sau đó tiếp tục giảng dạy: - Vương quốc là một điều phổ biến của thế giới. Việc đạt được quyền lực cũng phổ biến trên thế giới. Nó cũng là một điều phổ biến là một người tinh thể. Thành tựu trí tuệ là ý nghĩa đầu tiên. Thành tựu trí tuệ là ý
nghĩa đầu tiên.                         Tác dụng bất thường như sự hiện diện của hư không, chữa bệnh từ trung tâm của não, vv Họ là kết quả của hòa bình. Quyền lực cũng là nền tảng của trí tuệ, nhưng điều đó không có nghĩa là nó ngay lập tức trí tuệ. Đó là lý do tại sao có hai từ hư hỏng. Trong sản phẩm này cũng vậy, Đức Phật đã dạy: sự giả vờ này bắt
nguồn từ một thức ăn, tuân theo vinh quang, không tự hào về bản thân, không thiếu tôn trọng người khác, tu luyện đúng thực hành. Đó là điều tương tự và dần dần nuôi dưỡng sự khôn ngoan. Chư vị cần phải dần dần trau dồi trí tuệ của mình. Bà Dath-da có một quyền lực cao như vậy mà cô có thể tạo ra bất cứ điều gì, nhưng sự khôn ngoan vẫn không.
Đó là bởi vì ông không có sự khôn ngoan mà ông đã phải cư xử trong địa ngục. Kế hoạch kiến thức ngay lập tức là dành cho người có di sản của Đức Phật đã được gây ra sâu sắc. Nhưng nó chỉ là một phần, nhưng nó không thể giống như Phật và Sư phụ. Mọi thứ vẫn phải giống nhau. Trong lời giải thích, tùy thuộc vào kiêu ngạo, nhìn thấy hình ảnh của
tướng trông khác nhau, nhưng tinh thần là không có khác nhau. Muốn trí tuệ, ngoài việc chỉ trau dồi sức mạnh, Phật và tộc trưởng còn dạy ATN phát triển trí tuệ. Bốn vị hoàng đế, duyên dáng, khốn khổ, không vô ích, đê hèn, đê hèn, đê hèn, quyến rũ, v.v. Trong Kinh Thánh, cũng như trong giải thích, không có đề cập đến việc mở Luân xa nhưng để phát
triển sự khôn ngoan hoặc giải phóng. Điều này là phù hợp với những gì những năm 1980, mà ông nắm vững sự khôn ngoan, nói, khi bạn hành động sâu sắc, bạn sẽ không thấy năm uẩn ...». Một khi sự khôn ngoan của tám cách được sử dụng, bạn có thể thấy rằng cơ thể và thế giới - sản phẩm của trí thông minh - đã biến mất. Không, không có thêm



châm cứu điểm hoặc Luân xa để xem xoáy. Ngay cả những văn bản gốc đã không dạy mở chakra, chỉ để dạy cho các inn: màu sắc không phải là của tôi, nó không phải là tôi, nó không phải là bản ngã của tôi .... Một khi chúng ta cai trị, chúng ta sẽ trải nghiệm tình huống không phải của tôi. Đó là sự thật được nói bằng thử nghiệm, không phải logic trong lời
nói. Chỉ ra để xem: -- sinh học trường học có thể là một chủ đề chữa bệnh khá tốt. Nhờ các quy tắc của nó, chúng ta có một cuộc sống ngủ, nghỉ ngơi, ăn uống mà không cần phải trải qua phương tiện của chúng ta. Nó cũng giúp chúng tôi mở trái tim của chúng tôi nhiều hơn hoặc ít hơn cho người dân tại một thời điểm khi mọi người chỉ biết làm thế nào để
có lợi cho chúng tôi, chết người. Nó cũng làm cho tâm trí của chúng tôi ít bị quấy rầy bởi một nơi. Nhưng hãy đặt câu hỏi về giải phóng hoặc người Pháp là những người có khả năng trình bày bản chất sâu sắc, nguồn gốc của tất cả các hiện tượng, v.v. Anh cần phải đi qua nó. Khi nói đến giải thoát và nhìn thấy bản chất của sự vật, không ai có thể được
nhiều hơn Đức Phật, nhưng souters không nói về việc đưa tâm trí của họ để luân xa. Mặc dù nó rất nhiều Chủ đề và tục ngữ, tinh thần chính vẫn là để loại bỏ dòng chảy của hy vọng, loại bỏ tham lam, sân, si đưa tâm trí đến một nơi vô nghĩa. Tùy thuộc vào việc nó sâu hay nông, pháp luật là khác nhau. Trên thực tế, hầu hết phật tử đến trường sinh học
không nghĩ đến giải thoát, mà chỉ tính đến những lợi ích trước mắt: họ có năng lượng để chăm sóc bản thân và hàng xóm của họ. Nhưng ngay cả khi chúng tôi tập trung vào lợi ích trước mắt của chúng tôi, chúng ta cần phải có một ý kiến tương đối về pháp luật chúng tôi sử dụng, vì vậy chúng tôi có thể lợi nhuận từ tương lai. Nếu bạn nghĩ rằng tyrannia có
thể mang lại cho bạn tất cả, sau đó quên đi những người bình thường, không thể nhìn thấy mặt chi phối của nghiệp, và từ bỏ năm vương quốc đã lấy nó, sau đó đúng cách, trong tay của bạn, sẽ trở thành một niềm tin. Nếu bạn sử dụng luật pháp của cái ác, đau khổ là không thể tránh khỏi. - Khi não được xác định, hoặc có một hiện tượng của bộ não liên
tục bắt đầu những suy nghĩ kỳ lạ, sau đó khoan vào những ý tưởng này là thiêng liêng. Nó giống như nước lóng và cát. Chỉ có cát của chúng ta không chỉ là Phật, mà là tất cả các loại vật trong não, kể cả tà linh từ quá khứ. Nếu bạn không sử dụng giải thích như là một cơ sở để thử nghiệm, đó là sự khôn ngoan đi ra khỏi quyền lực của bạn, và sau đó bạn
sống bằng những tầm nhìn hư hỏng, và bạn tiếp tục tham gia vào những cách xấu. Lợi thế cho một người đàn ông được cho là đúng trở nên xấu xa. Khi đủ người phải được trao quyền cho nơi này, họ sẽ phải chịu đựng trong tương lai. - Đừng coi trọng tác dụng quá mức mà hãy bỏ qua phần trí tuệ, điều này chỉ cần thiết cho cuộc sống của bạn. Trí tuệ, đó
là bộ não nhìn thấy mọi thứ chính xác như họ đang có. Như bạn có thể thấy cuộc sống trong cuộc sống, tất cả mọi người phải chết, và có sinh và tử. Đó là điều đúng. Sử dụng phương pháp phù hợp với tính độc đáo của nó cũng đòi hỏi sự khôn ngoan. Trí tuệ này trước hết phải dựa vào giáo lý, đọc và thực hành của Đức Phật, và chúng ta sẽ trải nghiệm
nó trong cuộc sống riêng của chúng ta. Có khá nhiều người trong các bình luận những người đang chạy để gây áp lực cho bộ não khi chúng tôi nhìn thấy nó đúng, suy nghĩ và hành vi của chúng tôi không phải là sai. Cuộc sống của tôi là serer hơn hạnh phúc. Tất cả những gì một vị tướng có là một đạo luật ra lệnh cho công lý. Nếu chúng ta đặt anh ta vào
vị trí của anh ta, nó sẽ giúp. Nếu điều đó không đúng, nó sẽ xảy ra. Đối với tôi rất nhiều, không chỉ trong cuộc sống này, nhưng trong cuộc sống sau này.   [Trở lại] Tôi không biết.
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