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Zvládání Nároèných Zále�itostí 
(Apáya-Kosalla � Krocení Démonù) 

Áyusamaní Vajirá: Dhammadesaná Vesákha 2555 (Krásensko Jaro 2011) 

V pøednesu �Zisk pravidelné praxe Dhammy� byly uvedeny a krátce vysvìtleny tøi typy 
zátì�ových situací a tøi skupiny technik jejich zvládání. Pamatujeme si, které to jsou. Pojïme je 
vyjmenovat spoleènì: 

1. Nároèné zále�itosti nepøíjemné a ohro�ující, 
2. Nároèné zále�itostí pøíjemné a slibné, 
3. Nároèné zále�itosti v�eobsáhlého charakteru.  

Tyto nároèné situace mohou být vnitøní nebo vnìj�í. Pøíkladem vnìj�í nároèné zále�itosti 
nepøíjemné nebo ohro�ující mù�e být tøeba ztráta zamìstnání nebo rozvod. V na�í mysli vnitøní 
nároènou situací mù�e být tvrdo�íjné opakování vzpomínek na nìjakou nepøíjemnou situaci 
nebo se mù�e jednat o pøedjímání nìjaké zlé situace. Nároèná zále�itost pøíjemná a slibná mù�e 
být ve vnìj�ím svìtì napøíklad taková: Jedna moje kamarádka mi nedávno telefonovala a øíkala, 
�e �patnì spí. Zeptala jsem se jí proè, a ona mi øekla, �e to je takové radostné nespaní, proto�e 
s man�elem kupují domeèek a ona samým tì�ením se na ten �ivot v tom domeèku nemù�e 
v noci spát. No, a nároèné zále�itosti v�eobsáhlého charakteru jsou takové, které jsou spojené 
s na�í celou �ivotní situací nebo s na�ím zpùsobem �ivota.  

Buddha své �áky uèil, jak zacházet s nároènými situacemi, a tyto postupy shrnul do matice 
dovedností kosalla.  

Jako první jsou uvádìny zále�itosti slibné a pøíjemné, které jsou zvládány prostøednictvím 
technik áya-kosalla. Áya znamená zisk, �tìstí, zdar, blaho, dobro nebo prospìch. Áya-kosalla je 
dovedné zacházení s pøíjemným.  

Pro nároèné situace nepøíjemného charakteru je zapotøebí dovednost v zacházení se ztrátou 
apáya-kosalla. Páli slovo apáya znamená stav zhouby, ztráty, poklesu, úpadku èi zabøednutí a 
zamotání se, stav strasti, problémù, bídy a �alu. Kromì toho to slovo apáya také oznaèuje svìty 
utrpení ni��ích existencí.  

Tøetí je upáya-kosalla, co� je dovedné uplatnìní prostøedkù. Toto zahrnuje jak techniky 
dovedného zacházení s prospì�ným áya-kosalla, tak techniky dovedného zacházení 
s problematickým apáya-kosalla. Áya a apáya jsou konkrétní ve svìtech pro�ívání. Odpovídají 
jim svìty �tìstí a svìty utrpení, pro které jsou charakteristické konkrétní zpùsoby jednání. 
V tradici Áyukusala uèíme konkretizování a pøetváøení zpùsobù jednání technikami vyjádøení a 
zvnitønìní, v angliètinì nazývanými acting-out a acting-in, které odpovídají technickým 
výrazùm bahiggahana a uggahana v jazyce Páli. Takové zpracování se mù�e dít buï na úrovni 
mikroanalýzy psychických procesù citta-víthi nebo na úrovni makroanalýzy interakcí mezi 
psychickými komplexy. K obìma mo�nostem zpracování pozdìji uvedu pøíklady, které mohou 
slou�it jako pozvání úèastníkùm semináøe ZNZ vyzkou�et si k tomu té� praktické postupy.  

Pøíklady praktických postupù zvládání zhoubného (apáya) a blahodárného (áya) byly v èe�tinì 
poprvé nabídnuty v kní�ce Abhidhamma � základy meditativní psychoterapie a psychohygieny 
(Frýba 1991, str. 77). Zde cituji: 
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�Pøíkladem fáze dovednosti ve zhoubném je terapeutické vytváøení podmínek pro 
konkretizaci patologie tím, �e je pacient veden k tomu, aby v chránìném prostoru 
pracovi�tì dramaticky zosobnil démona zpracovávané patologie. Pacientovo jednání 
coby démon je opakovanì intenzifikováno na nejhlub�í snesitelnou míru � laicky 
øeèeno: pacient je posedlý oním démonem anebo upadá do tranzu � a 
konkretizováno èiny, které jsou v normálním ka�dodenním �ivotì nepøípustné, 
nebezpeèné èi zahanbující. Tato fáze postupu má terapeutický smysl jen tehdy, kdy� 
je doprovázena pacientovou bdìlou v�ímavostí a dovedena a� ke katarzi, v ní� 
dochází k prùlomu opakovaných zhoubných øetìzcù jednání a pro�ívání (akusala 
kammapatha).� 

Ve zkratce lze øíci, �e pro�itky �tìstí jsou personifikovány bohy a pro�itky utrpení personifikují 
rùzní démoni. Na�e jednání je nìkdy bo�ské, kdy� je motivované dobrotivostí èi smíølivostí, 
�tìdrostí a moudrostí; av�ak jednání je neblahé tehdy, je-li motivované chtivostí, nenávistí a 
zaslepeností. Jsou tøi rùzné oblasti mo�ného zvládání situací: Zaprvé vlastní meditaèní oblast, 
zadruhé oblast my�lenkového pojímání a zpracovávání, zatøetí oblast regulace èinù jednání.  

Dovedné zvládání upáya-kosalla v meditaèní oblasti se dìje na úrovni pov�imnutí zámìru a 
rozhodování. Zde jde o pasivní zaznamenání zámìru nedovednì jednat, zvá�ení dùsledkù 
takového jednání a o rozhodnutí nejednat. V této oblasti zvládání pou�íváme moudré zva�ování 
yoniso-manasikára, na kterém jsou zalo�eny chvaty vitakka-santhána. Tyto chvaty pozdìji 
struènì popí�u.  

Pokud se nám nedaøí v�ímavì zaznamenat zámìry a dùkladnì zvá�it jejich neblahé dùsledky, 
jsme konfrontováni s tím, �e u� provádíme èiny nebo dokonce zlo-èiny mluvou nebo tìlem. I 
tady máme ale je�tì mo�nost rozhodnutí takové jednání zastavit a neblahodárnì se rozvíjející 
situaci opustit. Po pøeru�ení neblahodárnì se rozvíjející situace se mù�eme uchýlit na bezpeèné 
místo, na kterém si nejprve pøepoèítáme v�ech pìt pohromadì, dopøejeme si chvilku na 
zotavenou a pak si zpøítomníme, co je na�ím cílem, co chceme a podle toho pak volíme jednu 
ze strategií solidarity.  

Pokud se nám nedaøí zvládnout nároènou zále�itost ani zde, tak jsme pak konfrontováni 
s výsledky toho neblahodárného vývoje. Zde u� nemù�eme na právì vykonaném nepøíjemném 
jednání nic zmìnit. Co mù�eme udìlat, je situaci zreflektovat paccavekkhaná, pouèit se z toho, 
co vedlo k takové situaci a rozhodnout se, �e se takovému jednání v budoucnu vyhneme. 

To jsou tedy tøi oblasti zvládání problematických zále�itostí. Tou nejhmatatelnìj�í nejhrub�í 
oblastí zpracování na makroanalytické rovinì je práce s bohy a démony, kterou na závìr popí�u 
jako tøetí. Nyní se budu vìnovat chvatùm vitakka-santhána, které pou�íváme v první a druhé 
oblasti meditaèního zvládání problematických zále�itostí na mikroanalytické úrovni.  

Vitakka-santhána znamená v jazyce Páli zklidòující pøetváøení pojímání a je podrobnì 
vysvìtleno v knize doktora Frýby Umìní �ít ��astnì na stránce 246 a následujících. Chvaty 
vitakka-santhána jsou na sebe navazující postupy dùkladnì moudrého pojímání yoniso-
manasikára, kterými mù�eme pøetváøet neblahodárnì se vyvíjející situace na úrovni zámìru a 
rozhodování nebo i na zaèátku ji� probíhajícího jednání.  

1. První chvat spoèívá v tom, �e neblahodárnou pøedstavu akusala-nimitta rozeznáme a 
nahradíme pøedstavou blahodárnou. V oblasti meditace to tedy znamená, �e v�ímavì 
zaznamenáme pøedstavu sycenou jedním ze tøí koøenù neblahodárného. To jsou tøeba 
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pøeká�ky rozvoje soustøedìní, se kterými je meditující konfrontován pøi meditaci 
satipatthána-vipassaná. Po v�ímavém zaznamenání �kodlivé nimitty se zpravidla meditující 
rozhoduje pro návrat k primárnímu meditaènímu pøedmìtu. Pokud se mu to nedaøí a 
pøedstava se vrací, tak si meditující zámìrnì vytvoøí blahodárnou pøedstavu a tou nahradí 
pøedstavu neblahodárnou. 

2. Druhý chvat vitakka-santhána pou�íváme tehdy, kdy� nám ten první chvat nefunguje, kdy� 
se s tou zhoubnou pøedstavou zamotáme. To znamená, kdy� jsme v meditaci konfrontováni 
s neblahou pøedstavou a po jejím v�ímavém zaznamenání se nevrátíme k primárnímu 
meditaènímu pøedmìtu, tak zùstáváme v oblasti pro�ívání spojeného s tou akusala-nimitta. 
Meditující v tomto pøípadì má zvolit strategii moudrého zvá�ení nebezpeèných dùsledkù 
pøedstavované situace. Podívá se na to, které neblahodárné procesy se mu prezentují, oznaèí 
je a zcela konkrétnì zvá�í problémy, které mu vzniknou, kdy� bude jednat na podkladì tìch 
neblahodárných procesù. Takové uva�ování budí v meditujícím odpor k problematickému 
pojímání akusala-vitakka a umo�ní odvrátit se od nìj.  

3. Tøetí chvat vitakka-santhána pou�íváme tehdy, kdy� se nám nedaøí pøedchozími dvìma 
chvaty neblahodárné pøedstavy odstranit. Tento chvat se v páli nazývá amanasikára, tedy 
doslova odnìtí pozornosti; spoèívá v tom, �e se zcela vìdomì rozhodneme tomu 
nedovednému my�lenkovému pojímání u� vùbec nevìnovat pozornost. Úplnì ho tedy 
ignorujeme. Zde jde o akt volního rozhodnutí. Svou pozornost zamìøíme na tìlesné 
pro�ívání, napøíklad na doteky s podlahou nebo mezi rukama, na pohyby tìla nebo se 
zamìøíme na ka�dodenní pøedmìty v�ímavosti. Tento chvat je dobøe pou�itelný jak v rámci 
meditaèního sezení a meditativního zpùsobu �ivota, jako� i v situacích ka�dodenního 
�ivota. Pro situace ka�dodenního �ivota, pokud jsme konfrontováni s nenávistí nebo 
chtivostí, platí: Nejednat! A nevyvozovat z daného my�lenkového pojímání dùsledky pro 
ka�dodenní �ivot! To mù�e být nároèné, av�ak podaøí-li se nám to, vyhneme se jednání, 
které by bylo vnìj�í situaci nepøimìøené a pøineslo nám nepøíjemné dùsledky. 

4. Ètvrtý chvat se v páli nazývá vitakka-sankhárá-santhána, co� znamená rozebírání a 
neutralizující usazení formací pojímání, je� nás obtì�ují. Pokud máme alespoò základní 
abhidhammické pochopení procesù a struktur mysli, tak jsme schopni zdánlivì ucelený 
proces obtì�ujícího neblahodárného my�lenkového pojímání rozlo�it do slo�ek sankhárá, 
z nich� se skládá; v ka�dé slo�ce identifikujeme pak motivaèní koøeny a sílu energetických 
nábojù. Tím jsou neblahodárné motivace neutralizovány a jejich energie je postupnì 
uvolòována pro u�ití blahodárné. V knize doktora Frýby Umìní �ít ��astnì je na stránce 245 
k tomuto uvedeno následující kanonické podobenství, v nìm� je øeèeno: �jako kdyby si 
nìkdo rychle kráèející polo�il otázku, proè tak spìchám? � a pøi postupném zpomalování 
poznal, jak ho hnaly neblahodárné motivace chtíèe, nenávisti a bludu � proto nechá jejich 
neblahodárné vlivy jednotlivì po øadì zaniknout � tím upevní se jeho mysl, uklidní, 
sjednotí a posílí.� Tento chvat lze pou�ít nejenom pøi práci s terciárním pøedmìtem 
metodické meditace satipatthána-vipassaná, ale pokud se urèité téma tvrdohlavì vrací, tak 
je výhodné si vymezit dostateèný èas pro separátní meditaèní sezení a vypoøádat se tam 
cílenì s tímto tématem. Rovnì� po metodickém reflektování dne, kdy� si zpøítomníme tøi 
dovedné a dvì nedovedné situace, je mo�né tento chvat pou�ít pro rozebrání jedné z tìch 
problematických situací. Na to mù�e navázat nácvik pro øe�ení budoucích nároèných 
zále�itostí podobného charakteru. Ètvrtý chvat vitakka-sankhárá-santhána, tedy rozebírání 
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a neutralizování formací neblahodárného pojímání, vy�aduje urèitou úroveò poznání a 
pochopení procesù a struktur mysli tak, jak je vysvìtluje Abhidhamma. Tento ètvrtý chvat 
rozebírání a neutralizujícího usazení formací pojímání je vysoce úèinný jak v metodické 
meditaci tak i pøi reflektujícím vyhodnocování ka�dodenního zvládání �ivota.  

5. Pátý chvat vitakka-santhána spoèívá v uplatnìní pevného rozhodnutí �ít a pro�ívat dle 
perfektnì zvá�ených cílù, k nim� jsme dospìli praxí Dhammy. To lze uskuteènit v jakékoliv 
situaci tak, �e si zpøítomním a prosadím proti neblahodárným motivùm cíle vy��í, které jsou 
spojené s postupem k pøekonání utrpení. Tento chvat lze pou�ít i tehdy, kdy� po pou�ití 
v�ech pøedchozích chvatù, vèetnì rozebrání a usazení formací my�lenkového pojímání, se 
nìjaké pojímání znovu vynoøuje. Tímto chvatem se ráznì ubíjí proces neblahodárného 
my�lenkového pojímání v jakékoliv situaci. V rámci metodické meditace to znamená, �e 
meditující si zpøítomní cíl, pro který si sedal a tímto vy��ím vìdomím doslova ubije a 
umaèká proces neblahodárného my�lenkového pojímání. Meditující se soustøedìnì upøe 
k vy��ímu vìdomí u�lechtilého cíle a setrvá v nìm, dokud mu jakéhokoliv neblahodárné 
pojímání úplnì nezmizí. Výsledkem je usazená, zklidnìná a zpevnìná mysl, která je 
schopna soustøedìnì spoèívat u zvoleného meditaèního pøedmìtu. V ka�dodenním �ivotì je 
tento krok pou�itelný tak, �e se stáhneme z problematické situace a zpøítomníme si, co 
vlastnì chceme. Volíme tøeba jednu ze strategií solidarity s jasným vìdìním o úèelu na�eho 
jednání a s takto novì získaným postojem vstupujeme znovu do problematické situace, 
kterou øe�íme zpùsobem jednání moudøe rozhodnutým dle Dhammy.  

Patero chvatù vitakka-santhána vysvìtlil Buddha jako koordinovaný postup v pokroèilé 
meditaci. Buddhovy ilustraèní pøíklady jednotlivých chvatù pocházejí z bì�ných �ivotních 
situací a tak pøímo zvou k jejich pou�ívání takté� pøi reflektujícím vyhodnocování 
ka�dodenního zvládání �ivota a pøi moudrém rozhodování pro praktická �ivotní øe�ení. Úvodem 
byly zmínìny tøi rùzné oblasti mo�ného zvládání nároèných zále�itostí: Zaprvé byla jmenována 
vlastní oblast meditace, zadruhé oblast my�lenkového pojímání a zpracovávání, zatøetí oblast 
regulace èinù jednání. Z dosavadního vysvìtlení je jasné, �e patero chvatù vitakka-santhána má 
význam ve v�ech tøech uvedených oblastech. Nácvik tohoto patera chvatù je v�ak v tradici 
Áyukusala provádìn pøedev�ím ve vlastní oblasti meditace, toti� pøi práci s terciárním 
pøedmìtem vipassany.  Pøipomeòme si nyní, �e ji� pøi základní instrukci meditace v�ímavosti a 
vhledu satipatthána-vipassaná je s dùrazem rozli�ován primární pøedmìt, kterým je zpravidla 
vnímání nádechu a výdechu, tøí fází kroku nebo zaznamenání zmìn tìlesné pozice. 
Sekundárním pøedmìtem se stávají v�echna vyru�ení a v�echna odvedení pozornosti od 
pøedmìtu primárního.  Teprve po dobøe zvládnutém zacházení s pøedmìtem primárním a 
sekundárním je v pokroèilé meditaci v�ímavosti a vhledu satipatthána-vipassaná dávána 
instrukce pro práci s pøedmìtem terciárním, její� dùle�itou technikou je právì vysvìtlené 
zklidòující pøetváøení pojímání vitakka-santhána.  

Vìt�ina technik meditaèního zvládání nároèných zále�itostí je pou�ívána ve v�ech tøech vý�e 
uvedených oblastech, tedy v oblasti vlastní meditace, v oblasti my�lenkového pojímání a 
zpracovávání, jako� i v oblasti regulace èinù jednání. V souvislosti s tøetí oblastí zvládání 
nároèných zále�itostí jsem u� krátce zmínila u�ití techniky reflektování paccavekkhaná. Pro 
dal�í zpracování a pøetváøení reflektovaných situací jsou v tradici Áyukusala pou�ívány a 
trénovány techniky �acting-in� a �acting-out�. Z abhidhammických postupù zvnitønìní 
(uggahana) a vyjádøení èi vnìj�ího konkretizování (bahiggahana) vyvinul doktor Frýba tyto 
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techniky jako souèást dovednosti v prostøedcích (upáya-kosalla) o které èesky psal v kní�ce 
Abhidhamma � základy meditativní psychoterapie a psychohygieny (Frýba 1991, str. 77). Spolu 
s technikou reflektování byly techniky zvnitønìní a vyjádøení instruovány doktorem Frýbou na 
zaèátku devadesátých let v semináøích Abhidhamma a staly se proto tehdy základem mých 
prvních pokusù instruovat Dhammu v rámci výuky, kterou jsem v té dobì provádìla na V�E 
v Praze. Techniky konkretizace dávají záruku proto, �e se pracuje se skuteènì existujícími 
problémy a mo�nostmi, nikoliv s prázdnými pojmy èi teoretickými konstrukcemi, od nich� by 
bylo obtí�né èi zcela nemo�né propracovat se k praktickým øe�ením.  

Vztah mezi oznaèujícími slovy a pro�ívanými skuteènostmi je systematicky kultivován na 
rùzných úrovních praxe Dhammy a na nejvy��í úrovni je jeho meditativní proniknutí poznáním 
vztahu pojmenování a pro�itku oznaèeno dvojicí pojmù náma-rúpa a jako takové jsou známkou 
vysokého pokroku v intenzivní meditaci vhledu vipassaná-òána. Zaji�tìní vztahu ke 
skuteènosti nazývané v Abhidhammì yathá-bhúta je principielní zárukou pravdivosti, která je 
po�adovaná jak pøi prùzkumu problému, jedno zdali jde o problém technologický èi 
diagnostický, tak pøi návrhu øe�ení vìdeckotechnického èi terapeutického. Konkretizací 
zaruèovaný vztah ke skuteènosti u�ívá v Abhidhammì dva komplementární postupy zvnitønìní 
a zvnìj�nìní, nazývané v páli uggahana a bahiggahana. V psychiatrii bylo tradiènì pojmem 
agování, èi anglicky acting-out, oznaèováno nekontrolovatelné a tedy patologické zvnìj�òování 
pudù a pohnutek; teprve terapeutické pou�ití kreativních prostøedkù vyjádøení zavedené 
J.L.Morenem v psychodramatu vedlo k chápání technik acting-out jako prostøedku 
konkretizace. V psychodramatu pak byly rozvíjeny postupy nácviku sociálních rolí, které jsou 
vlastnì postupem acting-in, jen� lze modifikovanì u�ívat té� ve výuce jakéhokoliv pøedmìtu. 
Abhidhammické postupy etické kultivace a kotvení ve skuteènosti smyslových pro�itkù, které 
M. Frýba vyvinul jako techniku kotvení ve skuteènosti smyslových pro�itkù �ertovnì 
nazývanou �Máte v�ech pìt pohromadì?� jsem s dobrým ohlasem studentù v letech 
devadesátých pou�ívala ve výuce personálního managementu a ekonomických aplikací 
informaèní technologie na V�E. Zde je nyní na místì uvést krátké charakteristiky 
komplementárních postupù uggahana a bahiggahana, je� jsou nyní ji� v�eobecnì známé: 

Acting-out slou�í konkretizování obsahù nároèné zále�itosti prostøednictvím dramatizace 
jednání nebo pou�itím kreativních prostøedkù, napøíklad malování, zvukové vyjádøení 
pohnutek, vyprávìní pøíbìhu, nikoliv v�ak vymy�leného èi vykonstruovaného. 

Acting-in vyu�ívá stejné prostøedky konkretizace jako acting-out. Na rozdíl od acting-out jde 
pøi acting-in o zvnitønìní a osvojení si urèitých dovedností, které jsou nejprve venku konkrétnì 
ztvárnìny.  

V tradici Áyukusala jsou pou�ívány dvì komplexní metody zvládání nároèných zále�itostí. Tou 
první metodou je práce s terciárním meditaèním pøedmìtem v rámci meditace vipassaná. Pøi 
této práci pou�íváme hlavnì mikroanalýzu psychických procesù, jak ji� bylo vysvìtleno 
v souvislosti pìti chvatù pøetváøení pojímání vitakka-santhána. Druhá je ménì detailní 
makroanalytická metoda apáya-kosalla, nazývaná �Krocení démonù�. Pøi u�ití této metody 
vycházíme z konkretizace problematické zále�itosti prostøedky dramatizace. Tato druhá metoda 
pou�ívá personifikace, je� jsou velmi hmatatelným znázornìním problému. Uplatnìní 
dovednosti dramatizovaného zacházení se zhoubným apáya-kosalla pøichází v úvahu takté� 
v rámci práce s terciárním meditaèním pøedmìtem na vnitøním jevi�ti mysli u pokroèilých 
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meditujících. První pokusy takovéto práce v�ak vy�adují doprovod kompetentního mistra 
Abhidhammy, který zná techniky prùzkumu psychotopu, jako� i postupy dramatizace, které 
vyuèoval doktor Frýba v semináøích Abhidhammy a v tréninku satiterapie. Této problematice je 
vìnována kapitola Prùzkum psychotopu v knize Psychologie zvládání �ivota, ze které cituji 
zmínku o pìti etapách práce: 

�Prùzkum psychotopu není proveden jednou pro v�dy bìhem diagnózy, která 
pøedchází vlastní psychoterapeutické práci nebo abhidhammickému tréninku. 
Diagnostické fáze se støídají s fázemi terapeutických intervencí, podpory 
spontánního zkou�ení a didaktického doprovázení vývoje alternativních postupù 
zvládání, které se opakují ve v�ech pìti etapách abhidhammického tréninku a 
terapie: ustavení pracovi�tì (kammatthána), konkretizace pøirozenì dobrého (ája-
kosalla), konkretizující analýza patologického (apájá-kosalla), kultivování 
dovedností v prostøedcích (upája-kosalla), reflektování a vyhodnocování 
(paèèavekkhaná).� (Frýba 2008, str. 119) 

Práce s terciárním meditaèním pøedmìtem pou�ívá jak analýzu technikami vipassaná, tak i 
techniky dramatizace. Ukázkovým pøíkladem pou�ití dramatizace jak na improvizovaném 
vnìj�ím jevi�ti, tak i na vnitøním jevi�ti mysli je v titulu tohoto pøednesu jmenovaná metoda 
ápáya-kosalla, známá jako krocení démonù. Na závìr nyní nabídnu krátké vysvìtlení Devíti 
Krokù Krocení Démonù (DKKD), ve kterých je provedeno v�ech pìt etap práce zmínìné 
v posledním citátu. 

Celý proces krocení démonù má devìt krokù, jejich� pojmenování si musí meditující èi 
protagonista dramatizace nastudovat pøed zahájením práce. První jsou kroky vytvoøení 
pracovi�tì, pak následují kroky vlastního krocení démonù a poslední èástí procesu je 
reflektování a vyhodnocení celé práce, co� zahrnuje té� praktické uplatnìní v ka�dodenním 
�ivotì.  

Pracovi�tì vytváøíme ze dvou krocích. V prvním kroku si zajistíme bezpeèné stanovi�tì pro 
pozorování procesu, který se odehrává v chránìném prostoru. Zaji�tìní bezpeèného stanovi�tì 
u�ívá zakotvení v tìlesnì pro�ívané skuteènosti na pevném podkladu (thána). Pøi práci ve 
skupinì je materiálním podkladem buï nìjaká bedna, �idle nebo pódium, odkud sledujeme celé 
dìní; pøi individuální práci na vnitøním jevi�ti mysli (citta�ákása)  je podkladem bezpeèné 
zakotvení v primárním meditaèním pøedmìtu (árammana). V druhém kroku je vytvoøen 
pøídavný chránìný prostor mysli pro zpracování problematické situace, tedy pro zápas s 
démonem. Pøi práci ve skupinì je tímto prostorem provizorní vedlej�í jevi�tì nazývané obora 
(upavana) a pracuje-li èlovìk sám, vytvoøí si ve vlastní mysli jasnì vymezený èasoprostor jako 
projekèní plochu pro pøehrávání videozáznamu. To znamená, �e jsou pou�ívána dvì meditaèní 
sedátka jako materiální podklady pro vedlej�í jevi�tì a pro bezpeèné stanovi�tì (khema-thána). 

Vlastní krocení démonù zaèíná konkretizováním tak, �e protagonista démonicky 
problematickou situaci dramaticky opakovanì pøehrává tak dlouho, a� se do situace úplnì vnoøí 
a v�echny její jednotlivosti jsou mu bezprostøednì pøístupné. Opakování na jevi�ti probíhá 
podle stále stejného scénáøe, v meditaci si necháváme stále stejné vnitøní video opakovanì 
pøehrát. Opakování zaji��uje personifikování a amplifikování. Personifikování vrcholí fakticky 
pojmenováním démona. Pro tento úèel si protagonista klade otázku �Jsem toto teï já nebo je to 
démon?�. Pokud se démon po vyslovení této otázky ohlásí, pak je mo�né jeho identitu urèit 
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jménem a následnì mu dát hranice. Kdy� víme, s kým máme tu èest, mù�eme zaèít 
s amplifikací na tu nejúnosnìj�í mo�nou míru. Amplifikování provádíme tak, �e 
problematickou zápletku konfliktu opakujeme a zesilujeme. Jednodu�e øeèeno, pøi opakování 
problematické zápletky nebo mrzutosti pøehání protagonista v�e tak dlouho, a� je 
znovupro�ívání konfliktní situace zcela nepøíjemné a� nesnesitelné. To provádíme za tím 
úèelem, abychom emoènì aktivovali v�echny zapojené energie a kognitivnì nahlédli v�echny 
dostupné jednotlivosti konfliktní situace. Potom z nadhledu mù�eme v�e, co se doposud 
odehrálo, pojmenovat a v poznaných souvislostech zrekapitulovat. K tomu pou�íváme postupy 
moudrého zva�ování yoniso-manasikára. Po získání pøehledu, mù�eme s démonem úspì�nì 
zápasit, o konkretizované situaci s ním vyjednávat a uzavøít s ním dohodu. Tím je démon 
zpacifikován, zkrocen. Av�ak je�tì není pøevychován. Pøevychování démona docílíme tím, �e 
ho pozveme ke spolupráci, po�ádáme jej o radu ohlednì toho, co je mo�no s konfliktní situací 
udìlat.  

Na závìr musí protagonista potvrdit svou suverenitu, a to jak sám pøed sebou, tak i pøed 
ostatními, tedy i pøed démonem. Potom je mo�no toho zkroceného démona láskyplnì, av�ak 
pøimìøenì jeho charakteru, pou�ít tøeba jako zamìstnance v na�ich slu�bách. Celý proces 
krocení démona je na závìr reflektován a vyhodnocen. Pak jsou formálnì zru�ena v�echna 
pou�itá pracovi�tì i jejich podklady. V�e je zakonèeno rituálním potvrzením zisku (bhavantu 
sabba mangalam) a pozdravem Buddhovi. 
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