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suta-maya-pa~n~na
madrosc bazujaca na tekstach nauczania

Cztery Szlachente Prawdy:

Szesc Zmyslow:

bhaavanaa-maya-pa~n~naa
madrosc bazujaca na mentalnym rozwoju

Piec Zespolow Zapalu:
Paccaya Pariggaha-nana
Sammasana-nana
Udayabbhaya-nana
Bhanga-nana

VIPASSANA BHAAVANAA
Rozwoj wgladu, madrosci (ale nie
personalnych cech charakteru.)

Baya-nana
Adinava-nana
Nibbida-nana

cintaa-maya-pa~n~naa
madrosc bazujaca na refleksji

PATICASAMUPADA i PATHANA
Wzajemne Wspolpowstawanie

Muncitukamyata-nana
Patisankha-nana
Sankharupekkha-nana
Anuloma-nana
Gotrabhu-nana
Maga-nana
Phala-nana
Paccavakkhana-nana

ANICCA
Trzy Cechy Egzystencji:

DUKKHA
ANATTA
medytacja and cialem
Lapczywa osobowosc:

BHAAVANAA
Rozwoj mentalny przebiega w
trojnasob, metoda kolejnych
przyblizen, naturalnie oscylujac
i prowadzac do jednego celu
jakim jest zniszczenie obsesji.

medytacja and rozpadem
medytacja and 4 Brahma Vihara

Agresywna osobowosc:

medytacja and Czterema Elemntami
medytacja and dlugoscia wdechow i wydechow

SAMATHA BHAAVANAA
Rozwoj wyciszenia, spokoju
(ale nie personalnych cech
charakteru.)

ASUBHA KAMMATTHANA
Refleksje and rozpadem

Marzaca osobowosc:

medytacja and cialem
Medytacja and Budda, Dhamma i Sangha

Wierzaca osobowosc:

Medytacja and Sciezka Szlachetnych
Medytacja and smiercia i spokojem

Inteligentna osobowosc:

Medytacja and rozpadem pozywnienia w Cztery Elementy
medytacja and dlugoscia wdechow i wydechow

Spekulujaca osobowosc:
nietworzenie z ych, nierozs dnych sytuacji, które jeszcze nie powsta y
porzucenie z ych, nierozs dnych sytuacji, które powsta y
Cztery Wlasciwe Wysilki

tworzenie rozs dnych sytuacji, które jeszcze nie powsta y.
utrzymanie, niepomniejszenie, wzrost i pe en rozwoj rozs dnych sytuacji, które powsta y.

KAYANUPASSANA
VEDANANUPASSANA
Cztery Odniesienia Uwaznosci:

CITTANUPASSANA
DHAMMANUPASSANA

Khanika Samadhi
chwilowa koncentracja

SAMAADHI BHAAVANAA
Rozwoj wlasciwej formy
koncentracji (ale nie
personalnych cech
charakteru.)

Upacara Samadhi.
dlugotrwala koncentracja
Appana Samadhi
pelna koncentracja
Appamanana Samadhi
niezmierzona koncentracja
1 Jhaana - Rozwoj koncentracji prowadzacy do przyjemnego trwania w tym zyciu
(dittha dhamma sukha vihaaraaya samvattati)
2 Jhaana - Rozwoj koncentacji prowadzacy do powstania wiedzy i wizji.
(nana dassana ppatilaabhaaya samvattati)

JHAANA.
Medytacja, Skupienie

3 Jhaana - Rozwoj koncentacji prowadzacy do uwaznosci i jasnego zrozumienia.
(sati sampajannaaya samvattati)
4 Jhaana - Rozwoj koncentracji prowadzacy do zniszcznia skalan.
(aasavaanam khayaaya samvattati)

Porzucenie Pieciu Przeszkod
i zniszczenie obsesji - AASAVA.

