
Pravidla meditačního ústraní 

 

Ústraní je vzácný čas, kdy máme jedinečnou možnost prohloubit svou 

meditační praxi. Abychom tento čas využili opravdu naplno, řídíme se během 

ústraní jednoduchými pravidly. 

Průběh ústraní má na starosti hlavní učitel dharmy. Na něj se prosím obracejte 

se všemi dotazy. Jste-li na takovéto akci poprvé, dozvíte se vše potřebné během 

krátkého úvodu. 

V průběhu ústraní provádíme různé meditační techniky. Patří mezi ně meditace 

vsedě, meditace chůze, společné zpěvy, poklony, meditace práce a kong-anové 

rozhovory s učitelem. Součástí meditační praxe je i společné jídlo (3x denně), 

které má jednoduchou a praktickou formu. Při jednodenních ústraních bývá 

jídlo (oběd) zpravidla neformální. 

Po celou dobu ústraní udržujeme mlčení, které je jednou z nejdůležitějších 

forem praxe. Mluvíme jen tehdy, je-li to opravdu nutné. Potřebujeme-li 

někomu něco sdělit, použijeme spíše papír a tužku. Důsledné dodržování 

mlčení nám umožňuje naslouchat sobě i ostatním. 

Nepoužíváme žádná elektronická zařízení (jen v urgentním případě a pouze po 

předchozím oznámení hlavnímu učiteli dharmy – tak, aby to ostatní nerušilo). 

Nerozptylujeme se zbytečnými starostmi. Ústraní znamená zůstat na nějakou 

dobu stranou. (Pomáhá k tomu i to, že se dočasně vzdáme čtení knížek 

a naplno se věnujeme „čtení“ sebe sama.) 

Během ústraní se řídíme programem, který je vyvěšen na příhodných místech. 

Snažíme se být dochvilní a účastnit všech částí programu – pokud toho 

z vážných důvodů nejsme schopni, informujeme o tom hlavního učitele 

dharmy.  

Účastníme se také služeb v kuchyni, při kterých pomáháme s přípravou jídla 

a mytím nádobí. Řídíme se přitom instrukcemi mistra kuchyně. 



V meditační místnosti udržujeme určitý zasedací pořádek, který se traduje 

z dob historického Buddhy. Vstupujeme sem bez obuvi, tu necháme srovnanou 

před vchodem. Je však nutné mít ponožky a mimo sál používat přezůvky.  

Během ústraní se podává vegetariánské jídlo. Pokud máte nějaká zdravotní 

omezení týkající se stravy (potravinové alergie apod.), uveďte to prosím ve své 

přihlášce. 

Těšíme se na Vás, v případě jakýchkoliv dotazů nás prosím kontaktujte.  


