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Rozhovor Dhammy o �krocení démonù�   
spo lu  ved o u   

Á yu s am aní   S u dham m á  a   Á yu s am aní   Va j i r á  

 (Výòatky z in terview �Jak � i j í  a  uè í  áyusamaní?��  Swiss Âyurâma, prosinec 2009) 

 

 
SU: Sestro Vajiro, od nìkolika samanù tradice Áyukusala sly�ím, �e jsi znamenitá uèitelka Dhammy. 

Jsi také vìdecky vzdìlaná znalkynì Pâli, která pøekládá kanonické texty. �  
 [ � ]   Plný text tohoto interview je dostupný jen v nìmèinì. 
Po rùzných tématech výuky Dhammy následuje poslední èást interview týkající se abhidhammického 
zvládání zhoubných obsahù mysli prostøednictvím postupù takzvaného krocení démonù.   
Zde následuje výòatek z této poslední èásti interview: 
 

 
 
SU: Jako uèitelka Dhammy jsi pùsobila také v kursech meditace dibba-vihára, ve kterých jsi uèila té� 

postupy práce s démony a bohy.  Kdy to bylo? A kde jsi získala kompetence v této pro mne 
aktuálnì velmi zajímavé oblasti? 

VA: Postupy dibba-vihára jsem poprvé uèila jako mni�ka v Áyukusala Ásama na Srí Lance. K této 
mojí práci s jednotlivými elementy existují videozáznamy, které ná� uèitel pou�ívá pro výcvikové 
úèely. V Evropì jsem o nìkolik let pozdìji pod vedením mého uèitele s jedním z jeho bývalých 
mnichù, ctihodným Atari, uèila vùbec první jednotýdenní kurs dibba-vihára. Z tohoto kurzu, 
který se konal na podzim roku 2004, existuje pøepis mého pøednesu �Krocení démonù a pìstìní 
bohù�. Ten je dostupný zatím jenom v èe�tinì, chystám se jej v�ak pøelo�it také do nìmèiny. 
Základní výcvik v zacházení s bohy a démony podle Dhammy jsem postupnì bìhem deseti let 
dostala od na�eho uèitele v meditaèních kurzech Áyukusala, pøièem� jsem se opakovanì zabývala 
i studiem relevantní literatury. Hned pøedem chci zdùraznit, �e o tématech, na které se ptá�, nelze 
smysluplnì hovoøit bez vysvìtlení abhidhammických paradigmat dovedností v prostøedcích 
upáya-kosalla a bez praktických zku�eností v meditaci dibba-vihára. 

SU: Tak�e Bhante tì trénoval u� na Srí Lance v tom, jak instruovat meditaci dibba-vihára, a pak také 
na tom zmínìném kurzu v Evropì. Trénoval také je�tì nìkoho jiného? 

VA: Ano. Jak dávat instrukci postupù dibba-vihára probíral intensivnì vlastnì je�tì jen se ctihodným 
Atari; nikdo jiný ho toti� do té doby o to ne�ádal. Ctihodný Atari pro�el osobnì jako bhikkhu 
velmi intensivním údobím práce s kasinou v lesním klá�teøe Tapovane na Srí Lance a záznamy 
z jeho vedení Bhantem byly pro mne pak studijním materiálem. Nejdùle�itìj�ím pøedpokladem 
pro instruování meditace dibba-vihára je vlastní praktická zku�enost instruktora. Je smutnou 
skuteèností, �e se obèas setkáváme s takzvanými mistry meditace, kteøí sami ale nemeditují, jen 
o tom ètou nebo pí�ou, nechci tu v�ak uvádìt �ádná jejich jména. 

SU: Ty praktikuje� meditaci elemenù, démonù a bohù i nyní, kdy� zde vede� víceménì civilní �ivot 
áyusamaní? Chce� prozradit, které postupy pou�ívá�? Které jsou pro tebe nejvýznamnìj�í? 

VA: Dnes a dennì si vychutnávám s elementy vody a ohnì krátká sezení jhány. Element vody byl pro 
mne u� od poèátku nejzajímavìj�í. Nejsilnìj�í vzpomínky mám na pro�itky elementu vody bìhem 
Áyukusala kurzu na pobøe�í pøehradního jezera Slapy nìkdy zaèátkem devadesátých let. 

 SU: Chce� mi øíci více o souvislostech? Provádìla jsi u� tenkrát meditaci na element vody? Jakou roli 
hráli pro tebe tehdy démoni?  
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VA: Ano. Zkusím nyní dodateènì ty souvislosti onìch silných pro�itkù rozlo�it a øíci, jaká byla tehdy 
jejich souhra. Jednak tam byl pøímý pro�itek toho mysterium tremendum onoho zcela klidného 
mohutného mno�ství vody, nad kterým jsem si sedala pro meditaci. V rámci tohoto Áyukusala 
kurzu jsme je�tì nedostali instrukci pro meditaci elementù; bylo nám jen zmínìno, �e Buddha uèil 
také tuto meditaci a �e se pøi tom pracuje té� s personifikacemi démonù a bohù. Tak jako tak jsem 
mìla u� od dìtství kvality vody spojeny s dobrými duchy a zlými démony. V èeských pohádkách 
se èasto vyskytuje zlý démon jménem Vodník. Je�tì ne� jsem chodila do �koly, tak jsem se 
jednou topila a tatínek mi zachránil �ivot. Tato novì o�ivená vzpomínka byla dùle�itá ve více 
ohledech. Jednak ve vztahu k dobré otcovské autoritì, která u� není v tomto svìtì, jednak jako 
pøímá zku�enost se zlým Vodníkem, kterému jsem ale unikla. Vodník dr�í v zajetí du�e 
utonulých, které nalákal ke koupání na nebezpeèných místech. Voda je ale také domovem dal�ích 
bytostí, z nich� nìkteré jsou dobré. Skvìlé místo mezi tìmi dobrými mají mocný bùh Vodan 
a jeho pøekrásná �ena Diva. Pøi vysvìtlení meditace dobrotivosti mettá nám ná� uèitel pøiblí�il té� 
slovanské bohy personifikující pøírodní události jako hrom a blesk, východ slunce, po�áry a 
povodnì a dal�í elementy. Mìli jsme mo�nost pro�itkovì prozkoumávat tyto bytosti pomocí 
abhidhammické metody yakha-nátaka, kterou ná� uèitel zavedl v Evropì pod názvem satidrama. 
Tato metoda u�ívá postupy vyjádøení (acting-out) a zvnitønìní (acting-in) pro konkretizaci 
malých i velkých démonù jako jsou napøíklad slovan�tí bohové Perun, Radihost, Svantovít a dal�í. 
Ukázky satidramatu byly na Áyukusala kurzech èasto spojeny s humoristickými pøíbìhy, ale té� 
s vá�nou konkretizací paradigmat Buddhova uèení Dhammy. Pro mne byl tehdy zajímavý 
ochraòující bùh Vodan, kterého si dodnes ráda pøi rituálech deva-púja pøipomínám. Vodan je 
doma ve velkých jezerech a øekách a pod rùznými jmény jako Bodan, Boden, Bohdan, Odin a 
Wottan je známý té� Keltùm a Germánùm. Men�í lokální démony lze ochoèit a anga�ovat ve 
slu�bách Vodana a Divy. Tomu slou�í rituály, které se u�ívají jako souèásti satidramatu. 

SU: Ano i u nás na bøehu nejvìt�ího evropského jezera Bodensee jsme mìli mo�nost vyzkou�et si 
satidrama pod vedením ctihodného Áyukusala Thery v klá�teøe Weltkloster. Na závìr ranních 
meditací, které dennì vedu ve Weltkloster, èasto úèastníkùm Vodanovu ochranu pøipomínám. 
Ctihodná Vajiro, zmínila jsi, �e lze démony ochoèit a krotit. Má� s tím osobní zku�enosti? 

VA: Ano. V tomto na�em rozhovoru jsem u� zmínila zku�enost, kterou jsem v této oblasti mìla bìhem 
intensivního meditaèního zásedu pod vedením Dr. Rewatadhammy a Dr. Frýby. Tehdy mi 
doporuèili vyzkou�et si konfrontaci s démony v rámci psychoterapie, co� vidìli jako sluèitelné. 
Pro pochopení meditaèní práce s démony mi bylo doporuèeno dùkladnì prostudovat kanonické 
texty Vitakka-Santhána-Sutta a Upáya-Kosalla-Vibhanga. Na mé opakované dotazy ohlednì 
praktického postupu mi Dr. Frýba vysvìtlil, jaké kroky je nutno dìlat pro konkretizování 
zpoèátku nejasných pro�itkù démonického charakteru. Zdùraznil ale, �e se to má dìlat jedinì pod 
vedením kompetentního mistra abhidhammy a v rámci chránìného prostoru símá, který je 
exemplárnì zaji�tìn v klá�terním prostøedí. Jen tehdy lze bezpeènì provádìt krocení démonù 
technikou satidrama na jevi�ti v podpùrné skupinì, anebo v meditaci na vnitøním jevi�ti mysli. To 
bylo vázáno na pøísné podmínky mé pravidelné praxe Dhammy a studia Abhidhammy. Bylo mi 
v�ak dùraznì øeèeno, �e jen velmi pokroèilí meditující mohou té� sami praktikovat krocení 
démonù meditaènì ve vnitøním prostoru mysli tak, jak je to popsáno v textech Yuganaddha-Sutta. 
Kdy� jsem èasem do jisté míry tyto podmínky splnila, tak jsem znovu na�eho uèitele po�ádala, 
aby mne nauèil satidramatické kroky konkretizování démonù. 

SU: A to jsi prostudovala v�echny ty zmínìné texty, ne� jsi prakticky zkusila ty satidramatické kroky 
konkretizování démonù? 

VA: Ne, ani jedno ani druhé. Prostudovala jsem jen ty texty, které byly u� tehdy na�ím uèitelem 
anglicky pøelo�eny v jeho knize Umìní �ít ��astnì. Teprve o nìjakých patnáct let pozdìji jsem 
pak sama pøelo�ila z Páli text a komentáø Yuganaddha-Sutta  a publikovala tyto pøeklady 
v èe�tinì. Prakticky jsem si zkusila jen nìkteré základní satidramatické kroky konkretizování 
démonù  v nìkolika meditaèních sezeních pod vedením Dr. Frýby. Celé satidrama ve v�ech 
aspektech jsem za�ila teprve a� jako mni�ka v Áyukusala Assama na Srí Lance. Teprve po 
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nìkolika letech intensivního mni�ského tréninku mne ctihodný Áyukusala Thera postupnì dával 
instrukce pro konkrétní satidramatické kroky, je� jsem skuteènì pou�ila pro zkrocení démonù, 
kteøí se usadili v okolí na�eho srílanského  klá�tera ve vsi Hokandara. Díky vy�adovanému 
pokroku v meditaci jsem pak smìla zkusit provádìt satidramatické kroky i na vnitøním jevi�ti 
mysli zvaném èittákása. Tímto pro tebe, ctihodná Sudhammo, struènì shrnuji vývoj svého 
tréninku, který probíhal v údobí více ne� deseti let. Ve svém dne�ním �ivotì pou�ívám jen 
zøídkakdy pro vlastní potøebu nìkteré elementy postupu krocení démonù. Pro provádìní celého 
satidramatu nemám k dispozici nutné podmínky a proto tuto metodu také nikoho neuèím. 

SU: Ctihodná Vajiro, kde je dnes mo�no získat trénink satidramatu? Zná� nìkoho, kdo by dokázal uèit 
tuto metodu krocení démonù? 

VA: Neznám v Evropì nikoho, kdo by mìl ty kompetence a vybavení nutné pro výuku satidramatu. 
V nìmecky mluvícím svìtì se stýkám s Beatrice Vogt Frýbovou  a Kayem Burkhardtem, kteøí 
doká�ou podat vysvìtlení satidramatu obecnì a té� speciálnì postupù krocení démonù tak, jak se 
to nauèili pod vedením Dr. Frýby. Proto�e v�ak �ádný z nich k tomu nemá potøebné vybavení 
skupiny a rekvisit, tak mi øekli, �e se u� léta nedostali k tomu, aby praktikovali satidrama. Kdy� 
jsem se ptala na mo�nosti satidramatu v Èesku, dozvìdìla jsem se, �e Dr. Frýba sice provedl 
nìjaké výcvikové kurzy koncem devadesátých let, ale byly v nich jen struèné ukázky nìkterých 
elementù  satidramatu. Tyto výcvikové kurzy nebyly dále vedeny, proto�e �ádný z pøípadných 
zájemcù o úèast nesplnil k tomu nutné podmínky pokroku v meditaci a ve studiu Abhidhammy. 
Nakonec musel Dr. Frýba pøiznat, �e v Èesku nikdo satidrama neumí, aèkoliv tam o této metodì 
nìkteøí teoreticky psali. Nedávno jsem se dozvìdìla, �e nìjací nezodpovìdní psychologové 
komerènì nabízejí jakési kurzy pod názvem �krocení démonù�, které ve svých obchodních 
reklamách dokonce dávají do nìjaké souvislosti se satiterapií. Kdy� jsem se svého èasu na 
satidrama ptala v�ech mnì známých èeských satiterapeutù a satiterapeutek, tak nìkteøí øíkali, �e 
sice vidìli satidrama provádìné Dr. Frýbou, av�ak  nikdo z nich nedokázal øíci cokoliv o své 
vlastní praxi této metody. 

SU: A mù�e� mi ty, ctihodná Vajiro, øíci nìco konkrétního o své vlastní praxi satidramatu a krocení 
démonù døíve a za soudobých okolností? 

VA: To by vy�adovalo dlouhé vyprávìní. Krátce mohu øíci o svých kompetencích to, �e nyní znám 
dobøe satidrama z nìkolika skupinových sezení vedených na�ím uèitelem a mám dùkladnì 
prostudovány abhidhammické podklady této metody. Pro své vlastní potøeby psychohygieny a 
ka�dodenního zvládání pou�ívám nìkteré satidramatické chvaty krocení démonù, kterým se v Páli 
øíká akkheyyá. Tyto chvaty a jejich základní principy nìkdy zprostøedkuji i osobám, které se pod 
mým vedením uèí praxi Dhammy. 

SU: Které jsou ty základní principy a kroky krocení démonù? Práce s démony není pøece tím jediným 
u�itím satidramatu. Øekni  prosím nìco o tom, jaká jsou dal�í mo�ná u�ití.  Co je nutné pro jeho 
u�ití za úèelem krocení démonù? A proè je tak obtí�né nauèit se satidrama, �e to vlastnì v Evropì 
nikdo neumí?  

VA: Démonùm musí být nejprve vùbec dovoleno, aby existovali ve sdíleném psychotopu osob, které 
spolupracují v rámci satidramatické skupiny. K tomu je nutné vytvoøit satidramatické pracovi�tì.  
To je ten hlavní princip, který zakladatel satiterapie jasnì definoval v nìkolika textech. Satidrama 
je velmi komplexní nástroj pro zpracování problematiky sdílené více protagonisty. Principy 
satidramatu rozpracoval Dr. Frýba na základì metody kosmosdrama spolu se Zerkou Morenovou. 
Kosmosdrama potvrzuje hranice a pøechody mezi jednotlivými oblastmi existence; tím jsou 
vyjednány interakce mezi skupinami protagonistù, mezi �enami a mu�i, mezi démony a lidmi, 
mezi bohy a jejich pomocníky a tak podobnì. Teprve kdy� jsou splnìny tyto pøedpoklady pro 
interakce, tak  je mo�no s dobøe pøipravenými úèastníky zaèít konkretizovat démony v jejich 
zpùsobech chování a v jejich vytváøení nálad. V tom se pak rozvíjejí základní postupy 
amplifikace a personifikace. Toto v�e jsou vlastnì pøípravné postupy. Nepøipravenì v�ak nelze 
provádìt �ádné skuteèné satidrama. Kdy� je ve sdíleném psychotopu protagonistù jasnì urèeno 
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obsazení jednotlivými démony, tak lze zaèít s nimi vyjednávat a vymezovat hranice jejich 
pùsobení. Démony lze pak pozvolna pøevychovávat a dokonce i trénovat ve spolupráci. To mù�e 
být ten závìreèný poslední krok vlastního krocení démonù, po kterém následuje reflektování a 
uplatòování ve zvládání ka�dodenního �ivota. 

SU: Jaké jsou mo�nosti uplatòování ve zvládání ka�dodenního �ivota? Co v�e je k tomu zapotøebí? 
Musí být v psychoterapii ten, kdo chce uplatòovat výsledky krocení démonù?  

VA: Kdo chce dosáhnout u�iteèných výsledkù krocení démonù a tyto uplatòovat v ka�dodenním 
�ivotì, nemusí být v psychoterapii, musí mít v�ak mo�nost sdílení s podpùrnou skupinou a 
s kompetentním mistrem Dhammy. Tyto podmínky vedení mistrem Dhammy a sdílení 
s podpùrnou skupinou jsou v tradici Áyukusala podrobnì vysvìtleny v nìkolika textech 
dostupných v centru Áyuráma nejen v èe�tinì.  Jak sama ví�, ctihodná Sudhammo, máme nìkolik 
nìmecky vedených lokálních podpùrných skupin hlavnì v oblasti Bodamského jezera, nedávno 
jsi byla v kontaktu s èeskými podpùrnými skupinami tradice Áyukusala v Brnì, Olomouci, Ústí 
nad Labem a hlavnì té� se skupinou, kterou vede Áyusamaní Jíva v Praze. 

 

 

 

 kontakt na autorky rozhovoru:  

ayusudhamma@gmx.net 

vajira@ayukusala.org 

 

 

Glosáø na webových stránkách  < http://www.ayurama.eu > 
obsahuje následující struèné vysvìtlení nìkterých pojmù, 
které jsou v na�em rozhovoru o krocení démonù u�ity.  

�SATIDRAMA�   
je pøekladem následujících buddhistických termínù u�ívaných v jazyce PÁLI: 
yakha - nátaka  =  doslova "démonù drama" 
sati-nátaka  =  doslova "v�ímavé drama" 
yakha-damana  =  doslova "démonù krocení" 
Sati  je páli slovo oznaèující v�ímavost nesenou procesy neselektivního pozorného uvìdomování 
a zapamatování dìjù jak uvnitø vlastní mysli, tak ve vnìj�í skuteènosti.  Drama je øecké slovo 
oznaèující dìní a jeho vyjádøení jednáním. Satidrama je metoda tréninku, výzkumu a léèby 
mysli, která spojuje nezaujaté meditativní poznávání skuteènosti a konkrétní jednání pro úèely 
zvládání ka�dodenního �ivota. 
Satidramatické postupy zvládání se týkají jednak pøekonávání problémù, co� vy�aduje 
dovednosti v zacházení se zhoubnými dìji, (apáya-kosalla),  jednak rozvíjení osobních 
potencialit a kompetencí, co� vy�aduje dovednosti v kultivování blahodárných dìjù (áya-
kosalla). Tyto dìje jsou zpracovány dramatizováním buï ve vnìj�ím chránìném prostoru síma,  
anebo na vnitøním jevi�ti mysli ákása, které je vymezováno pøechody bìhem meditaèního sezení.   
pálita-símá  =  doslova "chránìná oblast rituálu" v klá�terním prostøedí 
èitta-ákása  =  doslova "chránìný prostor mysli� vymezovaný místem a èasem meditace.   
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