NAMO T ASSA BHAGAVAT O ARAHAT O SAMMÁ SAMBUDHASSA!
Úctyvzdán í je mu, vzne šené mu, op ro štìné mu , p ra vì a zce la p robu zené mu!

Krédo uèitelek Dhammy

(Uctív ání Buddhy a Krocení Démonù)

Na jaøe 2010 dospíváme k rozhodnutí zveøejnit naše Krédo, kterým dáváme úèastníkùm našich
kurzù a semináøù potvrzení principù naší práce. Naším Krédem se mimo jiné distancujeme od
komerènì na internetu i jinde vypisovaných nabídek Krocení démonù, které obsahují zkomolené
postupy opravdové Satiterapie, pùvodnì pro evropské potøeby vytvoøené Dr. Mirko Frýbou.
Jako první zde tudíž dìkujeme autoru metody KROCENÍ DEMONÙ, Dr. Mirko Frýbovi, který je
nyní znám jako ctihodný Thera Áyukusala; dìkujeme mu za ochotu podrobnì s námi probírat
jednotlivosti našich metodických postupù a za supervizi naší výuky a práce s metodami uctívání
Buddhy a krocení démonù. Ano, Mistr nám opakovanì zdùraznil, že pøi KROCENÍ DÉMONÙ
jde u nás o nìkolikaletou seriózní práci v rámci Buddhovy nauky Dhammy. Tato naše seriózní
práce se zásadnì liší od senzace paskvilù, které se v Èesku od nedávna komerènì nabízejí pod
zneužitým názvem „krocení démonù“. Základy opravdové metody KROCENÍ DÉMONÙ uèíme
skupinám v semináøích Životního Zdaru a na kurzech Zvládání Áyukusala; hlavní dùraz však
klademe na pøímé individuální vedení osob, které jsou s námi v pravidelném kontaktu. Tím
dodržujeme principy, dle kterých byl zaèátkem sedmdesátých let minulého století trénován na Srí
Lance sám Dr. Mirko Frýba. Jde o principy abhidhammy, na kterých Dr. Frýba postavil léèebnou
metodu zvanou Satiterapie a v jejím rámci vytvoøil pro evropské pomìry pøizpùsobenou metodu
KROCENÍ DÉMONÙ. Dle tìchto stejných principù pak trénoval své žáky ve Švýcarsku a pozdìji
v prùbìhu první dekády našeho století trénoval pak i nás. Vìrnost uvedeným principùm Dhammy je
základem našeho zde formulovaného Kréda.
Aby alespoò zkrácenì a zhruba byly vysvìtleny principy Dhammy, na kterých se zakládá pùvodní
metoda KROCENÍ DÉMONÙ, uvádíme zde následující, nyní již historická fakta: Mezi prvními
evropskými žáky Dr. Frýby byla Beatrice Vogt, která o svém tréninku v metodì KROCENÍ
DÉMONÙ nìmecky napsala knihu Können und Vertrauen (1991), pozdìji pøeloženou do
angliètiny pod titulem Skill and Trust (1999). Nìmecký i anglický titul znamená v èeském
pøekladu Dovednost a Dùvìra. Beatrice Vogt svìdomitì vyhledala a se svým uèitelem dùkladnì
probrala název své knihy (a tedy i svého tréninku) nejprve v Buddhovì jazyce Páli. Nejdùležitìjší
charakteristikou postupu práce KROCENÍ DÉMONÙ se stala pro Beatrice Vogt strategická
metodiènost upakkama, kterou lze ponìkud zjednodušenì tedy pøekládat jako dovednost. Avšak
žádná sebe lépe kvalifikovaná profesionální dovednost nebyla v pojetí Beatrice Vogt dostaèující
bez organicky kultivované a zkušeností ovìøované otevøenosti, kterou Buddha nazýval saddhá, a
již lze ponìkud zjednodušenì pøekládat jako dùvìra. Po dùkladném rozboru je možné s Beatrice
Vogt považovat za základ metody KROCENÍ DÉMONÙ ty principy Dhammy, jež oznaèila jako
DOVEDNOST A DÙVÌRA. Osobní kontakt s autorkou knihy Können und Vertrauen, anglicky
dostupné pod titulem Skill and Trust, je pro nás pøíjemným ovìøením platnosti toho, k èemu se
hlásíme v tomto našem Krédu.
Nepovažujeme sice za nutné vypoøádávat se podrobnìji s komerèními nabídkami na èeském trhu,
které chtìjí pùsobit senzaènì a lákavì, ale ve skuteènosti jsou smìšné. Soudní lidé si jistì vytvoøí
zdravé názory na senzaènì vyšperkované nabídky „krocení démonù“ za 3000.- Kè, jakož i na
psychologickou pomoc prodávanou jako „dovednost a dùvìra“ v sazbì 600.- Kè za hodinu. Není
však vylouèeno, že si nìkdo zmínìné komerèní nabídky pøece jen vyzkouší a pak ve výsledném
pomatení se bude snažit to, co mu bylo prodáno jako „dovednost a dùvìra“ èi „krocení démonù“,
porovnávat se svými domnìnkami o tom, co my v rámci Dhammy uèíme. Proto zahrnujeme do
našeho Kréda jednoznaènì odmítající postoj k rùzným komerèním nabídkám zkomolenin, které
zneužívají názvy „dovednost a dùvìra“ èi „krocení démonù“. Na webových stránkách naší
instituce Áyuráma.eu je možno èíst nìkolik textù k daným tématùm. V rámci kurzu meditace
Dibba-Vihára vysvìtluje Samana Atari pravidelnì již pìt let, co to znamená, když je pro praxi
zaruèena Dovednost a Dùvìra – http://www.ayurama.eu/pdf/Dovednosti_duvera.pdf. Rovnìž ke
Krocení Démonù jsou dostupná vysvìtlení – http://www.ayurama.eu/pdf/kroceni_demonu_V.pdf.
Žádný psaný text se však nevyrovná osobnímu rozhovoru, který je možno si s námi domluvit na
našich e-mailových adresách:
Ayyá Sudhammá (AyuSudhamma@gmx.net)
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Ayyá Vajirá (vajira@sunrise.ch)

