Ochrana pøed nebezpeèím
z k o m o l e n é p r a x e t e c h n i k d i b b a – vi h á r a
Nejzákladnìjší ochrana

Ochrana, která platí pro veškerou praxi Dhammy, pro trénink i využití jakýchkoliv postupù
Dhammy, pro utváøení každodenního života, pro dovedné zvládání života áyu-kusala, je dennì
aktualizována tím nejjednodušším rituálem Trojího útoèištì a Patera etických rozhodnutí.
Ti–Saranam = Trojí ochrana, útoèištì dané Buddhou, Dhammou, Sanghou.
Buddha = Mistr, uèitel, ušlechtilý pøítel, kalyána-mitta, je zastupován aktuálním uèitelem.
Dhamma = Metoda, která urèuje program kurzu a je konkretizována instrukcemi.
Sangha = Podpùrná skupina, do níž patøí úèastníci kurzu.

Nebezpeèí specifická pro kurz technik meditace dibba–vihára
Chytraèení – Lajdáckost – Senzacechtivost - Sebeklamy

Ochrana pøed nebezpeèími specifickými pro techniky dibba–vihára

1. Opakovaná aktualizace nosného vztahu k uèiteli (kalyána-mittatá) v rámci ètvera zakotvení
dle principù Áyukusala (spolu s tìlesným kotvením, s vìdìním o cíli a o pøíslušnosti).
2. Dodržování èasového rozvrhu a pøesných postupù dle instrukce v rámci programu kurzu.
3. Pravdivost vùèi sobì a vùèi uèiteli. Schopnost sdílet a pøijímat.
4. Všímavì jasné vìdìní o aktuální oblasti prožívání (gocara-sati-sampajaòòa), pøedevším též
využití chránìného prostoru (síma) a uvážení pro oblast adekvátních postupù.
5. Loajalita vùèi skupinì a nevynášení dùvìrnì osobních sdìlení; vždy zvážit, kdo by vùbec
dokázal chápat sdìlení o zkušenostech, ke kterým chybí prožitky.
6. Støízlivá vìcnost, rozlišení úrovní skuteènosti, kontrola a zachycení asociovaných domnìnek a
fantazijních pøedstav.
7. Splnìní pøedpokladù praxe dibba-vihára.

Pøedpoklady praxe dibba-vihára

Jaké jsou jmenovitì pøedpoklady praxe dibba-vihára?
1. znalost nebezpeèí této praxe (apáya-kosalla),
2. ovládnutí dovedností v prostøedcích (upáya-kosalla),
3. etický každodenní život (síla),
4. vìdìní o souvislostech, kontextu a úèelu praxe (sati-sampajaòòa),
5. znalost a dovedné provádìní rituálù (sílabbata),
6. nadšení, schopnost extáze (píti) a zájem o praxi (sádhukamyatá),
7. materiální pøípravky (kasina),
8. a v neposlední øadì nosný vztah k uèiteli (kalyána-mittatá).

Tìchto osm pøedpokladù praxe dibba-vihára bylo tématem pøedchozího pøednesu Dhammy.

Dovednost a dùvìra

Reciprocita uèitelovy dovednosti (upáya-kosalla) a žákovy dùvìry (saddhá) je tématem následujícího pøednesu
Dhammy.
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