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Bevidstheden stopper ikke bare ved dødstidspunktet, Det er 
ikke som en lampe, der går ud, når der ikke er mere brændstof. 
Kroppen og sindet er fuldstændigt adskilt; de er to forskellige 
fænomener. 
 
-Lama Zopa Rinpoche 
 
 
Meditation er en kraft der stopper problemer, ikke noget som 
du kun kan praktisere meget roligt et eller andet sted på et 
bjerg. At meditere på døden skal løse problemerne; hvis du 
ikke bruger dem til det formål de er beregnet til, hvad er så 
pointen med at gøre det? 
- Lama Zopa Rinpoche  
 
 
De mediterende, som har en virkelig sand dyb forståelse og 
oplevelse af impermanens og død, bliver aldrig chokerede, når 
de hører udtrykket "giv afkald på dette liv". Sådanne ord giver 
kun glæde til deres sind. De som realiserer impermanens og 
død er kun lykkelige over at praktisere det, som er mest 
kraftfuldt mht. at standse illusioner. 
- Lama Zopa Rinpoche  
 
Dødsprocessen er ikke en usædvanlig ting; vi har oplevet den 
mange gange. Vi har oplevet absorberingen af vore elementer, 
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visionerne af luftspejling, røg, gnister og det blafrende lys, de 
hvide, de røde, de sorte og det klare lys* vision ved de 
tidspunkter mange gange, men fordi vores uvidenhed er så 
tung, har vi været ubedste om dem. Hvis vi kan være bevidste 
og sensitive og bibeholde en intens opmærksomhed på vores 
handlinger, vil vi opdage og forstå dødsprocessen, når som 
helst den forekommer i vores liv. Vi har oplevet det mange 
gange, ikke kun siden vi startede med at meditere. 
- Lama Yeshe   
 
På dette tidspunkt i dødsprocessen vil de yogier, dvs. de 
praktiserende som har tilbragt hele deres liv i meditation  og 
praktiseret forskellige tantriske metoder, og som har overvåget 
karma godt og overholdt deres løfter helt rent - på dette 
tidspunkt vil bruge de metoder, de har praktiseret hele deres 
liv. Dette er det tidspunkt, de har ventet på. 
 - Lama Zopa Rinpoche  
 
 
Den vigtigste praksis er bodhicitta, dernæst de Fem Kræfter. 
Lær disse og praktiser dem også. Du bør huske på de Fem 
Kræfter hver dag og være rede til at dø på når som helst. Dette 
er mit råd angående frygt for døden. 
- Lama Zopa Rinpoche om at forberede sig til døden 
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Foretag den totale dedikation lige nu i dit hjerte og i dit sind, 
for døden kan komme på en hvilken som helst dag eller på et 
hvilket som helst minut. Det øjeblik du tænker sådan, vil dit 
sinds smertefulde stærke tilknytning forsvinde fra dit hjerte, så 
at dit sind er totalt i  og lykke. Det er ligesom " et æble om 
dagen holder doktoren væk!". 
- Lama Zopa Rinpoche om at praktisere de Fem Kræfter 
 
Sørg for at stedet er så smukt som muligt; et roligt, fredfyldt  
sted, hellige omgivelser er så vigtige. Der bør være en smuk 
udsigt eller noget smukt at se på, smuk kunst, blomster, 
billeder af guddomme og hellige væsener. Blomster giver en 
særlig spirituel følelse. Det vigtigste er at at der kommer et 
positivt indtryk i personens sind. For hvis det sker, er 
personens sind opløftet og så er vedkommende ikke bange for 
at dø. 
- Lama Zopa Rinpoche  om at forberede den døende til at dø 
 

Du er ikke alene, fordi der er altid utallige Buddhaer og 
Bodhisattvaer, der omgiver dig, de er overalt og de elsker dig, 
og de guider dig, det er hvad de gør. 

- Lama Zopa Rinpoche- 
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Den vigtigste praksis at foretage før, under og efter døden er 
Medicin Buddha praksis. Det er bedst, hvis denne praksis 
foretages nær ved den døende person, så vedkommende kan 
høre, at det bliver foretaget, så at vedkommende kan høre 
mantraet. 

-Lama Zopa Rinpoche om de vigtigste aktiviteter ved 
dødstidspunktet 

 

 

 
 
 


