
W dniach

odbêdzie siê kolejny kurs weekendowy

z Jane Friedewald-Pathan

28 – 29 stycznia 2012 r.

w Warszawie

„Stopnie medytacji na pustkê”
Khenpo Cultrim Gjamco Rinpocze

Wszystkie bez wyj¹tku, czuj¹ce istoty maj¹ naturê buddy, wrodzona czystoœæ i doskona³oœæ umys³u,

nietkniêt¹ przez zmieniaj¹ce siê stany mentalne. Praktyki zmierzaj¹ce do osi¹gniêcia tego stanu dziel¹ siê

na praktykê uspokojenia umys³ i wgl¹du w naturê rzeczywistoœci. Ka¿da z nich stopniowo usuwa b³êdne

koncepcje, niepoprawne postrzeganie i rozumienie rzeczywistoœci. Rozumienie intelektualne ³¹czy siê

z kontemplacj¹ a osi¹gniête wskutek tego poprawne widzenie rzeczywistoœci stabilizuje siê w medytacji.

Tak wiêc medytacja powinna byæ traktowana jako trzeci etap w rozwoju duchowym. Etapem

pierwszym jest s³uchanie albo studiowanie nauk z otwartym, ch³onnym umys³em. Etapem drugim jest

wnikliwe rozwa¿anie tego, co siê us³ysza³o, aby odkryæ prawdziwe znaczenie. Trzeci etap to integracja

nowo zdobytej wiedzy czy zrozumienia z w³asn¹ osobowoœci¹ czy charakterem; w pewnym sensie jest

wprowadzaniem jej w ¿ycie.

Dziêki poleganiu na wymienionych tu trzech praktykach i u¿ywaniu ka¿dej, by rozwin¹æ pozosta³e,

zas³ony pomieszania i ignorancji zostaj¹ usuniête, a wiedza i rozumienie mog¹ jaœnieæ bez przeszkód jak

s³oñce wy³aniaj¹ce siê zza chmur.

Stopnie medytacji na pustkê ukazuj¹ prawdê wzglêdn¹ i ostateczn¹ w szko³ach Therawady i Mahajany

oraz praktyki zmierzaj¹ce do ich urzeczywistnienia.

Jane Friedewald-Pathan jest uczennic¹ Khenpo Rinpoczego i od roku 1993 odwiedza nasz kraj

z wyk³adami o œcie¿ce Milarepy, i stopniowym rozpoznawaniu natury umys³u.

Pocz¹tek programu:
Zakoñczenie programu:

28 stycznia 2012 (sobota)       o godzinie 09.00
29 stycznia 2012 (niedziela)   o godzinie 15.00

Sugerowany datek na pokrycie kosztów przyjazdu nauczyciela - , (studenci i emeryci - )

Wp³aty prosimy dokonywaæ na konto Instytutu Marpy:

z dopiskiem
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Instytut Marpy, www.marpa.pl

Tomasz Szczygielski -

Nie jest on warunkiem udzia³u w programie.

tomasz@marpa.pl

Oœrodek Bencien Karma Kamtzang w Warszawie

150 z³ 100 z³

61 1500 1722 1217 2008 4546 0000

Miejsce praktyki:

Organizator:

Koordynator programu:

J. Friedewald 2012


