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ŠŤASTIE? 
NEŠŤASTIE? 

Zenový majster 
Seung Sahn 

Reč zenového majstra Seung Sah-
na v Londýne na konci cesty po 
Európe na jar v roku 1978 

Han Ong bol známy študent čín-
skeho zenového majstra Ma Džoa. Ľudia mu zvyčajne hovo-
rievali: „Ty máš šťastie, ty si šťastný.“ No 
on na to iba odpovedal: „Šťastie? Nešťastie? 
Kto vie?“ Stále reagoval týmto štýlom. 
Mal dobrého koňa, na ktorom každý deň rád 
jazdil. Jedného dňa sa mu kôň stratil a ľudia 
mu hovorili: „Ó, aký si nešťastný. Si smut-
ný?“ A on iba povedal: „Šťastie? Nešťas-
tie?“ Neprejavil žiadne pocity. Jeho kôň 
kdesi odcválal, ale on iba povedal: „Šťastie? 
Nešťastie?“ Niektorí ľudia si pomysleli: 
„Tento človek je hádam bez citu.“ A naozaj, 
keď je niekto k niečomu pripútaný a príde o 
to, je veľmi smutný. Ale Han Ong len pove-
dal: „Šťastie? Nešťastie?“ 
O týždeň neskôr dostal Han Ong veľmi dobrého koňa, kto-
rému v Kórei hovoríme džun me. Takýto kôň začne utekať, 
len čo zazrie tieň biča. Je to veľmi múdry kôň. Ľudia mu 
opäť hovorili: „Ty máš ale šťastie, ty si šťastný.“ Ale on 
opäť iba odpovedal: „Šťastie? Nešťastie?“ Iba toľko. Každý 
hovoril: „Tento muž je veľmi šťastný.“ 
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Aj jeho syn každý deň rád jazdil na koni. Len ho osedlal a 
cválal s vetrom o preteky. Až jedného dňa, počas takéhoto 
rýchleho cvalu, spadol a zlomil si nohu. 
Každý začal hovoriť: „Ó, je mi to hrozne ľúto, že si tvoj syn 
zlomil nohu. To je nešťastie.“ Ale on iba odpovedal: „Šťas-
tie? Nešťastie?“ Žiadne city. 
Hneď nato sa rozpútala vojna medzi severnou a južnou Čí-
nou. Všetci mladí ľudia museli narukovať. Len Han Ongov 
syn mal zlomenú nohu a nemohol odísť do vojny. Preto zos-
tal doma a pomáhal svojim rodičom. Noha ho až tak nebole-
la a mohol pracovať v záhrade a pomáhať im s drobnou prá-
cou. Ľudia hovorili: „Ty máš ale šťastie, ty si šťastný.“ Ale 
on iba odpovedal: „Šťastie? Nešťastie? Kto vie?“ Stále takto 

odpovedal. 
Tak sa Han Ong stal známy týmto výrokom: 
„Šťastie? Nešťastie?“ Celý svoj život vyu-
žíval k tomu, aby toto učil iných ľudí. 
V jeho vonkajšom svete sa objavilo šťastie, 
úspech, nešťastie, smútok, ale on sa vnútor-
ne nehýbal. „Čo je šťastie? Čo je nešťas-
tie?“ Nehýbal sa vnútorne. Takáto myseľ je 
veľmi dôležitá. Pôvodne neexistuje nič. 
Keď ste k niečomu pripútaní, potom ste 
šťastní, radostní, smutní, trpíte – všetko toto 
sa objaví. Keď nie ste pripútaní, to je čistá 
myseľ. Neexistuje smútok, šťastie, nešťastie 
– nič z toho nie je stále, všetko toto sa roz-
plynie. Teda ak sa pripútavate k menám 

a formám alebo ste pri- pútaní k slovám, potom sa 
vaša myseľ hýbe. Preto sa k ničomu nepripútavaj-
te. Vtedy má vaša my- seľ všetkého akurát. Po-
tom nech sa čo- koľvek udeje vo vonkaj-
šom svete – niečo sa objaví, niečo 
sa rozplynie – na ničom nezáleží. Po-
tom je možné učiť iných ľudí. Takto sa 
učili všetci On- govi priatelia i jeho študenti. 
Len jeden vý- rok: „Šťastie? Nešťastie?“ To 
znamená, že keď sa vaša my-

seľ hýbe, potom 
to nie 

je dob-
ré. Keď vytvárate šťas- tie, keď 
vytvárate nešťastie, to nie je dobré. 
Toto bolo jeho učenie. 
Aj náš výlet po Európe sa končí. 
Tiež sme mali veľa šťastia, ktoré sa objavo-
valo a rozplývalo. Všetko to odložte. OK? Len choďte pria-
mo: „Čo je to šťastie? Čo je nešťastie?“ Čo je radosť?“ Zaži-
li sme veľa šťastia, radosti, ale i utrpenia a nešťastie. Ale čo 
je šťastie, čo je nešťastie? Len choďte priamo. 
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PRAKTIKA BEZ 
CIEĽOV 

Paralely zenovej praktiky 
a psychoterapie. 

Zenový majster De Gak 

Primary Point 3, 1986 

Psychoterapia a zenová prak-
tika majú mnoho paralel. V snahe prehĺbiť svoju psychote-
rapeutickú prax sa v súčasnosti stále viac psychoterapeutov 
obracia k východnej filozofii a jej technikám. Ja sám už 15 
rokov robím psychoterapiu a zároveň som zenovým študen-
tom. Zaznamenal som určité zhody, ale i rozdiely. V tomto 

článku sa nimi budem 
zaoberať, pričom keď 
použijem termín „psy-
choterapia“ budem mať 
na mysli hlavne existen-
cionálne – orientovanú 
terapiu. 
Jeden z hlavných dôvo-
dov, prečo ľudia začína-
jú praktikovať zen alebo 
navštívia psychoterape-
uta, je zvyčajne rovnaký 

– ľudia prichádzajú, pretože ich životy nefungujú a veria, že 
praktizovaním zenu alebo návštevou psychoterapeuta sa veci 
zmenia a im sa uľaví od trápenia. Z vlastnej skúsenosti psy-
choterapeuta som zistil, že ľudia prichádzajú na psychotera-
piu so základnými životnými otázkami. Zvyčajne sa necítia 
dobre a sú preťažení svojimi problémami, z ktorých hľadajú 
úľavu. Majú pochybnosti o sebe a svojom živote. Hľadajú 
nejakú cestu von zo svojho trápenia. Pritom jak 
v psychoterapii tak i v zene je len jedna cesta: ísť cez a nie 
von. 
Pričom najlepšia psychoterapia je akoby žiadna terapia, pri 
ktorej sa rozvinie proces vzájomného vzťahu. Terapeut sa 
v tomto procese stáva púhym svedkom – je prítomný pre 
klienta tým, že sa vzdáva svojich názorov, interpretácii 
a uzáverov, vytvára okolnosti, ktoré jeho klientovi umožňu-
jú plne sa zúčastniť svojho vlastného procesu. 
Raz som pracoval so ženou, ktorá po pôrode stratila takmer 
všetky vlasy. Pološialená a plná obáv prišla kvôli svojej ple-
šatosti za mnou, pričom chcela naspäť svoje vlasy. Začal 
som sa zaujímať o to, čo sa s ňou deje. Trvalo mi niekoľko 

sedení, kým mi bola konečne 
schopná dať svoju parochňu 
a odhaliť svoju plešinu. Toto odha-
lenie bolo to pre nás oboch veľkou 
úľavou. Už neostalo nič skryté. Aj 
holohlavá vyzerala celkom pekne 
a ja ako buddhista som bol pre ňu 
vhodným terapeutom, pretože mne 

sa páči takýto vzhľad pripomínajúci mníšku. 
Po tomto sedení bola ochotná nechať doma svoju parochňu – 
predtým to bolo úplne nemožné. Navyše sa bola schopná 
takto ukázať aj pred svojim manželom – až dovtedy ju jej 
manžel nevidel holohlavú. To prispelo k z lepšeniu ich vzá-
jomného vzťahu a ich manželstvo bolo potom šťastnejšie. 
Neskôr jej opäť narástli vlasy, ale to už bolo sekundárne 

v porovnaní so zmenami v ich vzťahu, ktoré táto kríza spô-
sobila. Teda tým, že som sa neprispôsobil jej pôvodnému 
zámeru (zbaviť sa plešatosti), zostal proces terapie otvorený 
a ona bola schopná nájsť správny smer, ktorý sa odlišoval 
od jej pôvodných dôvodov, prečo navštívila psychoterapeu-
ta. 
Známy psychoterapeut Milton Erickson prirovnáva psycho-
terapiu k prebudeniu sa v jedno ráno, keď na vašom dvore sa 
objaví divný kôň. Vtedy vás napadne otázka: „Čo urobím 
s týmto koňom? Ako dopravím toho koňa domov?“ Eric-
kson tvrdí, že najlepším riešením je vysadnúť na jeho chrbát 
a nechať koňa samého nájsť svoju cestu domov. Pričom ho 
iba trochu poštucháte a kopnete, keď kdesi na okraji cesty 
spomalí a začne jesť trávu, ale bez akéhokoľvek úmyslu – 
len ho prinútiť, aby sa opäť pohol. A keď sa splaší a začne 

bežať cez polia a lúky, potom len 
pritiahnuť opraty, spomaliť ho 
a nechať ho znovu len tak klusať, 
ale opäť bez akéhokoľvek úmyslu 
a zrejmého nasmerovania. Umož-
níte mu tým, aby išiel svojim 
vlastným smerom. Vašou prácou 
psychoterapeuta je iba na ňom 
jazdiť pokiaľ sám nenájde cestu 
domov. Jedinú zručnosť, ktorú 

potrebujete je vedieť kedy a ako ho štuchnúť, či kopnúť 
a kedy ho nechať ísť samého. 
Podobnej je to aj v psychoterapii, kde sa stretávajú dvaja 
ľudia síce so silným zámerom, ale často bez stanoveného 
cieľa. V skutočnosti zmena, ktorú chceme psychoterapiou 
dosiahnuť je zväčša paradoxná. Nevzniká priamym úsilím 
ovplyvniť nechcené správanie, ale na základe kladenia otá-
zok a uvedomovania. Čím 
úpornejšie sa sna-
žíme na- stoliť 
zmenu, tým viac pretrváva ne-
chcené sprá- vanie či postoj. Je to 
podobne ako v zenovej lukostreľbe, 
pri ktorej lukostrel- covo dôraz nie 
je na kladený na cieľ, ale viac 
na jeho dych a na to, ako držať 
luk. Práve vte- dy, keď sa 
orientujeme na cieľ 
a sme ovlá- daní špeci-
fickým výsledkom, strácame svoj zámer a do celého procesu 
zasahuje naša myseľ. 
Keď ako psychoterapeuti máme už dopredu nejaký cieľ, či 
nejakú myšlienku, alebo niečo chceme, čo si myslíme, že je 
najlepšie pre nášho klienta, potom táto myšlienka či názor 
zasahuje do spôsobu, ktorým prebieha proces. Strácame 
bezprostrednú skúsenosť vo vzťahu, či intimitu okamihu, čo 
je esenciou psychoterapie i esenciou autentického života. Aj 

zen je praktika bez cieľov. 
Nakoľko dokážeme nechať 
svoje ciele a iba sedieť, robiť 
poklony a spievať – natoľko 
dokážeme vyjadriť našu pravú 
zenovú myseľ. 
Určitým spôsobom je takáto 
psychoterapia bez cieľa po-
rovnateľná so žobraním bud-
dhistických mníchov v Ázii. 
Ide tu o „emocionálne žobra-
nie“, pri ktorom terapeut 
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„žobroní“ o veci, ktoré klient v sebe drží. Čokoľvek, čo 
klient skrýva psychoterapeut od neho požaduje bez toho, že 
by si dopredu urobil úsudok. V iných kultúrach je žobranie 
duchovnou praktikou s jasnými a odsúhlasenými kultúrnymi 
pravidlami. Žobrák určitým spôsobom, za určitých podmie-
nok a s určitým zámerom žiada – no nikdy nie z chtivosti, či 
dokonca z núdze alebo z manipulácie, ale v nádeji o určitú 
duchovnú zmenu. Žobrajúci nemá žiaden cieľ, iba ponúka 
príležitosť dávať. Niekedy ten kto dáva, môže štedro obda-
rovať, inokedy zasa dá menej, no v skutočnosti tu vždy ide o 
pochopenie významu vzájomnej výmeny jak pre neho, tak 
v širšom význame pre všetkých ľudí. 
V psychoterapii ide o žobranie po radosti, hneve, ľútosti, 
smútku, frustrácii a pod. Terapeut prosí o vyjadrenie – dá-
vanie vecí, ktoré klient drží. Mnohokrát je dávanie neúplné, 
ale i vtedy je tu radosť z dávania, snaha, úsilie a zámer – 
hĺbka nie je vždy taká dôležitá. Keď sú už raz veci dané, 
stávajú sa ľahšie, otvorenejšie, jasnejšie. A snáď sa stanú ta-
kými, aké v skutočnosti boli pred tým, než sa stali zaťaže-
nými podmienenou mysľou. 
Aby som ilustroval žobrajúci aspekt psychoterapie, uvediem 
svoju skúsenosť s katolíckym kňazom, ktorý bol veľmi ne-
spútaný a neformálny. V dôsledku určitých okolnosti svojho 
života bol plný hnevu a frustrácie, ktoré podporovali tieto 
pocity. Ako kňaz ich nemohol vyjadriť; aspoň nie otvorene. 
Na jednom víkendovom ústraní sedel so skríženými nohami 
rovno predo mnou. Bol bosý. Zobral som jeho nohy do svo-
jich rúk a požiadal som ho, aby mi dal svoje pocity hnevu – 
aby ich poslal dole do svojich chodidiel a potom rovno do 
mňa. Určitým spôsobom som žobronil o jeho pocity. Nemal 
som žiaden cieľ, ani som neočakával žiaden výsledok. Iba 
som mu ponúkol tento experiment, ako určitý spôsob výme-
ny. 
Najprv sa zdráhal, no potom skríkol: „Do čerta.“ Bol to vý-
buch, nielen púhe zaškrípanie cez zuby – a vtedy sa všetko 
razom uvoľnilo. Potom na krátky okamih došlo 
k skutočnému stretnutiu a každý v miestnosti to pocítil a bol 
tým plný. Určite viem, že som touto jednoduchou výmenou 
nevyriešil celoživotný kong-an tohto muža, ale to ani nebol 
môj zámer. V tom momente tam bolo duševné zdravie, po-
koj, odovzdanie, čo úplne stačilo; žiadne vyliečenie, žiadna 
záruka na dlhú dobu, ale niečo v danom okamihu reálne, ži-
vé a hmatateľné. 
Hlavný problém, s ktorým väčšina ľudí prichádza za psy-
choterapeutom je nedostatok intimity. Väčšina z nás sme ne-

schopní byť plne v danom okamihu, či 
plne sa oddať tomu, čo práve robíme. 
Roši Aitken vysvetlil, ako sa môže čín-
sky kaligrafický znak pre kenšo tiež 
interpretovať ako intimita. Ukázal, že 
protikladom intimity je prílišné zaobe-
ranie sa sebou samým. V skutočnosti 
väčšina ľudí, ktorí prichádzajú na psy-
choterapiu trpia tým, že sa príliš zaobe-
rajú sami sebou. Zenový majster Seung 
Sahn nazýva toto „seba zaoberanie sa“ 
„kontrolujúca myseľ“, pričom tu exis-
tuje strach zo straty seba samého. Tým, 

že sa myseľ chce vyhnúť bolesti a hľadá radosť a potešenie, 
neustále rozdeľuje skúsenosť na ja a oni, v dôsledku čoho 
nastáva utrpenie a konflikt. Úlohou psychoterapeutov je vy-
užiť tento dualistický pohľad a nenásilne ním konfrontovať 
pacienta. Pokiaľ psychoterapia pomáha jednotlivcovi žiť 
v danom okamihu, vykonáva podobnú úlohu ako zenová 

prax. Tým psychoterapeut vyjadruje a pacient sa učí to, čo 
zenový majster Seung Sahn nazýva „len to rob“ prístup 
k životu. A toto „len to rob“ je intimita. Keď ho ale odvádza 
preč od súčasnosti do analýzy a dohadov v mysli, stáva sa to 
len prácou s ilúziou. 
Ako zenoví študenti často počúvame: „Keď riadiš auto, len 
riaď auto; keď ješ, len jedz; keď myslíš, len mysli.“ Naši 
učitelia nás neustále nabádajú, aby sme boli v intimite s tým, 
čo práve robíme – aby sme boli plne prítomní v danom 
okamihu a ostatné sa už samo o seba postará. 
V psychoterapii tiež nabádame klienta, aby bol v intimite, 
aby žil naplno v súčasnom okamihu. Ako psychoterapeuti 
chceme, aby sa ľudia vzdali svojich chronických obáv, svoj-
ho strachu o budúcnosť, ako i ľútosti nad minulosťou. Keď 
sa dokážu plne otvoriť danému okamihu, potom náhle všet-
ky obavy a neurózy odpadnú. Tým sa terapia stáva interper-
sonálnym tréningom pre vypestovanie vzťahu, ktorý je 
okamžitý, živý a nezaťažený mysľou. Je príležitosťou 
k tomu, aby sme si uvedomili, že interpersonálne vzťahy by 
nemali byť zaťažené mysľou – k tomu, aby sme si uvedomi-
li, že interpersonálne vzťahy by nemali byť poškvrnené ná-
vykovými spôsobmi správania. Pri psychoterapii sa mnohí 
ľudia správajú ku mne, ako keby som bol niekto iný, zvy-
čajne niekto z ich minulosti či už otec, brat, mama, sestra 
a pod. A práve tento „ako keby“ postoj devitalizuje náš 
vzťah. Takýto postoj sa neviaže len na psychoterapeutických 
pacientov. Aj my ostatní máme tendencie „skresľovať naše 
vzťahy“, správame sa k starším ľuďom, ako keby to boli na-
ši rodičia, súťažíme so seberovnými, ako keby boli naši 
priatelia zo školy a kárame svoje deti, ako kárali naši rodičia 
kedysi nás. Zenová praktika nám môže pomôcť vyhladiť tie-
to skreslenia a naučiť sa jasnejšie chápať ku komu a ako sa 
správať. 
Myslím si, že jedna z najdôležitejších vecí, ktorú terapia 
môže poskytnúť jednotlivcovi, je viera v svoje pravé Ja – 
viera, že akákoľvek situácia má riešenie. To dokážeme vte-
dy, keď sme schopní plne objať tento moment a jasne a bez 
skreslenia vystihnúť, čo sa práve deje. S týmto okamžitým 
vyjadrením toho čo sa deje, potom začne prúdiť pravý súcit 
a múdrosť. 
Väčšina psychoterapeutických techník je zameraná na roz-
vinutie a prehĺbenie takejto intimity – vedieť sa sústrediť, 
venovať pozornosť tomu, čo je práve poruke a dokonale 
ozrejmiť všetky stránky procesu. No je tu aj riziko ich ne-
správneho použitia. Niekedy sa totiž technika stáva len for-
malitou a míňa sa svojmu pôvodnému účelu. Často sa stáva 
nástrojom terapeuta na ovládanie a kontrolu klienta. Podob-
ne to môže byť aj pri kong-anovej praxi. Kong-any sú tech-
nikou na pochopenie a odhalenie našej pravej podstaty. Pre 
učiteľa a žiaka sa môžu stať nástrojom na dosiahnutie inti-
mity, ale pri ich zneužití sa stávajú prostriedkom na vyťaho-
vanie sa nad niekým iným: „Viem niečo, čo ty nevieš.“ 
Príkladom takejto terapeutickej techniky, ktorá napomáha 
rozvoju intimity, ale zároveň ju možno ľahko zneužiť je 
Gestalt technika „prázdneho kresla“. Pri tejto technike 
umiestni klient niekoho, s kým má konflikt do prázdneho 
kresla oproti sebe. Potom rozprúdi dialóg s kreslom 
a striedavo hrá úlohu seba a partnera. Je to veľmi účinná 
technika na vyjadrenie emócii a vytvorenie intimity. Ľudia 
veľmi rýchlo zažívajú silné emócie často sprevádzané pla-
čom a úzkosťou. Takéto zvýšené uvedomovanie si nepozna-
ných častí jednotlivca a otvorenie sa, spôsobuje určitú integ-
ráciu a znovu nastolenie rovnováhy energie. 

pokračovanie na strane 5 
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STRIEDAJÚCE 
SA ROČNÉ 
OBDOBIA 

Zenová majsterka 
Song Hjang 

Primary Point 7, 1990 

Či už sa nám páči alebo nie, každé ročné obdobie príde sa-
mo od seba. Jedno vystrieda druhé. Je nádherným učiteľom, 
ktorého máme stále po ruke. Každé obdobie, každá situácia, 
každý okamih nám vďačne ponúka príležitosť spoznať my-

seľ. Tá však ale občas máva 
problémy dôverovať tomu, že 
sa veci neustále striedajú. 
V zene sa hovorí: „Jar prichá-
dza a tráva rastie sama od se-
ba.“ Tráva „to len robí“. Či už 
prichádza jar skoro alebo ne-
skôr, tráva nemá na výber. Aj 
keď budete akokoľvek tíško 

sedieť na trávniku, nikdy nebudete počuť, že by sa čo i len 
jedno stebielko trávy sťažovalo na to, že sa jar omeškala 
alebo naopak, že prišla skôr. 
Jedno jarné ráno som len tak sedela v sade v zenovom centre. 

Boli tam dva vtáčiky – kardináli; jeden 
bol tesne pri úli a druhý blízko borovice 
vzdialenej asi 4 a pol metra. Navzájom 
sa „rozprávali“. Ich hlasy zneli nádherne 
a striedavo sa ozývali. Potom kardinál 
vedľa úľa odletel do kríka a stratil sa. 

Druhý ešte dlho neprestával štebotať, no potom aj on skončil. 
Zenová prax znamená len pozorovať a vnímať. No keďže 
sme ľudskými bytosťami s mnohými predsudkami, často sa 

stane, že ich projektujeme aj do 
zvieracej ríše. Preto i ja som 
usúdila, že kardinál, ktorý uletel 
bol samček a ten, čo ostal bola 
samička. To ale znamená, že 
som myslela. A to je veľmi zlé. 
V mojej mysli boli myšlienky 
o tom, že samček nechal samič-
ku a ona ho stále volá, ale on sa 
stratil a prestal jej odpovedať. 

No stalo sa vôbec niečo smutné? Neviem. Kardinál prestal 
spievať z „kardinálového“ dôvodu a nie z ľudských dôvo-
dov. 
Ročné obdobia nám ukážu nie len naše projekcie, ale i naše 
očakávania. Keď sa blíži leto, moja averzia na teplo spôso-
buje, že nedôverujem tomuto ročnému obdobiu. Začnem sa 
obávať toho, ako bude horúco v auguste a sucho v júni. Za-
čnem myslieť na to, že je horúco preto, lebo znečistenie zru-
inovalo ekologickú rovnováhu a že moja dcéra nebude môcť 
vyrastať v „normálnom“ svete v dôsledku našej krátkozra-
kosti a chtivosti. 
Ale keď sedím s týmito otázkami, pociťujem ohromnú 
vďačnosť. Vďačnosť za nádhernú jar, ktorá práve skončila, 
vďačnosť za horúce leto, vďačnosť za svoju zdravú šťastnú 
dcérku. Tiež cítim vďačnosť za všetky svoje obavy. Obavy 
ma prebúdzajú. Môžem sa pozrieť na obsah svojich obáv 
a porozumieť tomu, čomu ešte stále celkom nedôverujem 
a spýtať sa, čo je to, čo pociťuje averziu a naopak. 

Na jeseň stále brávam svoju dcéru do zenového centra. Je 
tam nádherná vysoká biela borovica, na ktorú som už mno-
ho krát vyliezla. Keď mala moja dcéra osem rokov, dovolila 
som jej prvý krát liezť spolu so mnou. Asi tak v troch štvrti-
nách lezenia som sa pozrela dole a spýtala som sa samej se-
ba: „Čo som to urobila?“ A namiesto toho, aby som sa cítila 
istotu a vyrovnanosť z toho, čo robím, náhle sa moje cen-
trum premiestnilo do hlavy. A to vôbec nie je to dobré mies-
to pre naše centrum. Prehltla som, zhlboka som sa nadýchla 
a pripomenula som si sama pre seba, prečo som vlastne 
chcela, aby moja dcérka liezla spolu so mnou. 
Mojej dcérke sa to skutočne páčilo a vôbec sa ničoho neo-
bávala. Potom sme len pokračovali v lezení až na samotný 
vrchol. Z tade sme spolu s ňou obdivovali krajinu. 
Zliezanie bolo ešte náročnejšie ako vystupovanie. Keď sme 
konečne zliezli, ľahli sme si spolu na chrbát na zem 
a pozerali sme s údivom hore na strom. Pýtala som sa samej 
seba: „Čo je to?“, aby som v tom okamihu preskúmala svoje 
pocity. Obe sme mali veľkú radosť, že sme vyliezli na tak 
nádherný strom; to bolo všetko. 
Jedného príjemného rána, počas zimného ústrania Kjol-če, 
som tíško sedela a čakala ďalšieho žiaka na rozhovor. Okno 
bolo otvorené a ja som počúvala, ako roztápajúci sa sneh na 
streche kláštora padá dole na zem. Bolo to úžasné iba tak 
počúvať kvapkanie a topenie snehu. Už samotné počúvanie 
snehu spôsobilo, že moja myseľ bola čistá a jednoduchá. 

Potom vstúpila jedna žiačka 
na rozhovor. Bola natoľko 
rozrušená, že si dokonca ani 
len nedokázala sadnúť. Po-
vedala som jej: „Teraz je 
situácia sadnúť si.“ Koneč-
ne v sebe našla dostatok 
dôvery, aby si dokázala 
sadnúť. Spýtala som sa jej: 
„Máš nejaké otázky?“ Sa-
mozrejme, že mala mnoho 
otázok a to riadne kompli-
kovaných a bolestivých, 
zmätených otázok. Žiadnu 
z nich som jej neodpovedala 
priamo. Iba som povedala: 
„Stop. Čo je toto ústranie? 

Skúsme praktizovať, čo je toto ústranie.“ Povedala som: 
„Buďme ticho, potom počúvajme.“ „Iba seďme 
a počúvajme päť minút.“ Tak sme iba sedeli a počúvali – iba 
kvapkajúca voda. 
Potom som povedala: „Vieš, toto je bez možnosti voľby.“ Je 
dostatočne teplo na to, aby sa sneh začal topiť bez toho, že 
by mal akúkoľvek myšlienku o tom, či to chce alebo nie. 
Sneh iba nasleduje situáciu. Nechcel sa udržať na bielych 
škridliach, neprial si tam zostať, ale ani sa nechcel stať vo-
dou. Len sa topil a potom padal do blata na zem: čľup, čľup, 
čľup. 
Aj zem poznala svoju prácu zeme. Niekedy nastane odmäk 
a premení sa na blato. Inokedy zostane tvrdá a voda vtečie 
do mláčky. Vždy len nasleduje situáciu. 
Konečne sa žiačka začala uvoľňovať a začala vnímať tento 
prirodzený proces, ktorý sa odohrával za oknom. Mala som 
veľa viery vo zvuk tohto topiaceho snehu padajúceho zo 
strechy. V to ráno som bola skutočne naladená iba vďaka 
tomuto topeniu v tomto januárovom odmäku. A jeho pomo-
cou tiež prišlo učenie, prišla podpora k praktike študentov. 
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VEĽKÁ ZÁHADA ŽIVOTA A SMRTI 

3. časť 
 

Zenový majster Kjong Ho 
zenový majster Kjong Ho (1849-1912) je pra-praučiteľom zenového majstra Seung Sah-
na. Jeho meno znamená „Čisté zrkadlo“. 

17. Keď si niekto praje zavŕšiť buddhovstvo, potom je pre neho zbytočné sa snažiť porozumieť a zvládnuť svetský 
život. Bolo by to, ako keby sa niekto snažil získať potravu z hnoja alebo z neho vydolovať poklad. Je to úplne 
zbytočné k dovŕšeniu buddhovstva. Neexistuje žiaden dôvod, prečo by sme sa mali zaoberať svetskými záležitos-
ťami. 

18. Viď svoju vlastnú smrť v smrti iných. Neklaď veľký dôraz na toto telo. Namiesto toho si neustále znovu a znovu 
pripomínaj to, že nesmieš stratiť ani len okamih k prebudeniu svojej mysle. 

19. Neustále sa samého seba pýtaj: „Ako vyzerá táto myseľ?“ Počas celého dňa si neustále klaď túto otázku: „Ako 
vyzerá táto myseľ?“ Uvažuj o tejto otázke tak intenzívne ako hladujúci muž, ktorý nemyslí na nič iné než na jedlo. 
Neprestávaj mať na pamäti túto otázku v každej chvíli. 

20. Buddha povedal: „Čokoľvek, čo má formu, je ilúziou.“ Tiež povedal: „Čokoľvek, čo obyčajný človek urobí, sa 
stáva predmetom života a smrti. Existuje len jeden spôsob, ako sa stať skutočným človekom a tým spôsobom je 
uvedomenie si našich vlastných myslí. 

21. Hovorí sa: „Nepite alkohol“, pretože je toxický a spôsobuje tuposť mysle. Tiež sa hovorí: „Neklamte,“ pretože to 
len zrýchľuje iluzívne stavy mysle. Ďalej sa hovorí: „Nekradnite,“ pretože to vám len pomáha vytvárať vo vašich 
mysliach žiarlivosť a plno túžob. Mali by ste dodržiavať tieto a ďalšie sľuby. Porušovanie sľubov môže byť veľmi 
škodlivé pre vašu kultiváciu a pre váš život. Nemali by ste inklinovať k porušeniu žiadneho z nich. 

22. Majster „pastiera byvola“ Mokguja (Činul) sa raz zmienil o tom, že „vyhovovanie túžbam ako i túžba po majetku 
sú také nebezpečné ako jedovaté hady.“ Starostlivo pozoruj svoje telo a myseľ, keď sa objavia tieto túžby a cháp 
ich také, aké sú. Čo najrýchlejšie sa od nich oddeľ. 

23. Tieto slová sú veľmi dôležité a mal by si si ich pamätať. Zefektívnia tvoje štúdium. Buddha povedal: „Keď sa čo 
i len raz nahneváš, vznikne tým desať miliónov škodlivých hriechov.“ Študent musí jednoducho znášať 
a tolerovať hnevlivú myseľ. Mnohí majstri tiež hovoria, že v hneve sa človek stáva tigrom, včelou, hadom či po-
dobným bodajúcim alebo hrýzajúcim tvorom. V dôsledku bláznivej slabomyseľnosti sa niekto stáva buďto vtá-
kom alebo motýľom. V závislosti na stupni slabomyseľnosti sa niekto stáva buďto mravcom, komárom alebo čosi 
podobné. Keď niekto túži po veciach, potom sa stáva hladným duchom. Druh túžby a hnevu formuje podstatu 
pekla, do ktorého človek podľa toho zapadne. Každý stav mysle určuje druh stvorenia, ktorým sa príslušný človek 
stane. 

Keby sneh myslel, potom by sa veľmi obával svojho rozpus-
tenia, pádu zo strechy a dopadu na zem. Keď my myslíme, 
keď sa držíme svojej vlastnej identity, potom je pre nás 
hrozné čo i len pomyslenie na to, že ju stratíme? Som sypký 
biely sneh, Ó nie, som voda! Prásk a už je to. 
S ľuďmi to ide jemnejšie a pomalšia ako pri topení sa snehu. 
Ale keď sa držíme toho, čo si myslíme, že sme, transformá-

cia je plná obáv. Pokiaľ sme schopní iba tak to nechať, iba 
byť tou zmenou, budeme to schopní spoznať ako milosť – 
ako univerzálny súcit. Namiesto toho, aby sme pociťovali 
strach, budeme schopní cítiť vďačnosť – vďačnosť za strie-
danie sa tohto okamihu, vďačnosť za striedanie sa ročných 
období. 

 

Nebezpečenstvom však je, že táto 
technika sa silne zameriava na jedinca, čo je často sprevá-
dzané veľkým prejavom emócií. Preto jak v psychoterapii 
tak i pri zene vyvstáva veľmi dôležitá otázka: „Prečo to ro-
bíme?“ Prečo praktizovať, či prečo si byť viac vedomý 
svojho vlastného procesu. Jednou z kritík „skupinovej tera-
pie“ je to, že sa stáva drogou. Ľudia si zamilujú svoje vlast-
né emócie a chodia od skupiny k skupine pre nové podnety. 
Podobne pri zene si žiaci obľúbia svoje vlastné osobné sa-
mádhi. Preto pokiaľ praktizujeme zen len kvôli samotnej 
skúsenosti, vnikne niečo ako nemoc satori. 
Pri terapii i pri zene zohráva kritickú úlohu „duchovný pria-
teľ“ kvôli zachovaniu spojenia pri praktizovaní pre seba 
a praxou pre iných. Náš duchovný priateľ, terapeut, či uči-
teľ nami môže zatriasť a posunúť nás späť na správnu ces-
tu v prípade, ak sa stávame príliš zaujatý sami sebou. 

Je známy príbeh o Fritzovi Perlsovi, zakladeteľovi Gestalt 
terapie. Raz viedol veľmi rôznorodú skupinu. Boli tam dvaja 
klienti, ktorí sa len veľmi ťažko navzájom znášali – nevia-

zaná herečka a konzervatívny biznisman. 
Pred začiatkom jedného sedenia, (zatiaľ čo 
čakali na Perlsa) herečka v snahe konfron-
tovať konzervatizmus biznismana, náhle 
vstala a zobliekla si šaty rovno pred ním. 
On sa naozaj poriadne naštval a spokojná 
herečka si nahá sadla do svojho kresla. Pe-
rls, ktorý vošiel do miestnosti práve včas, 
aby videl celé divadielko, sa na ňu pozrel 
a sarkasticky poznamenal: „Keď si už taká 
neviazaná, prečo potom máš skrížené no-

hy?“ Perls bol schopný naraz konfrontovať narcizmus tejto 
ženy a svojvoľné osvojenie si psychoterapeutických techník. 
Bez toho by takéto zneužitie techník – zjavne nadobudnu-
tých v psychoterapii – zostalo nepovšimnuté a naďalej by jej 

Dokončenie zo str. 3 
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to umožňovalo veriť vo svoju schopnosť a v budúcnosti by 
mohla konfrontovať niekoho takýmto spôsobom. 
Psychoterapeut slúži ako spojivko medzi nami a inými 
ľuďmi, čo je často hlavný rozdiel medzi zenom 
a psychoterapiou. Ľudia prichádzajú na psychoterapiu, aby 
si boli viac vedomí samých seba, aby boli silnejší, mali 
väčšiu sebadôveru a tak sa stali lepšími rodičmi, milenca-
mi, ženami, manželkami, učiteľmi, predavačmi a pod. 
Mnohokrát prichádzajú aj preto, aby si uľavili od nejakej 
osobnej bolesti a potom, keď sa im uľaví, sa znovu vrhnú 
do sveta bez toho, že by urobili ďalší krok – bez toho, že 
by urobili krok, ktorý by transformoval ich osobné úsilie 
pre dobro iných ľudí. Naproti tomu je pri zenovej praktike 
stále snaha transformovať výsledky takéhoto osobného 
úsilia pre pomoc iným. Bez tohto následného kroku v psy-
choterapii, ľudia nakoniec opäť končia v utrpení, uväznení 
v začarovanom kruhu radosti a bolesti. Zo svojej osobnej 
skúsenosti so zenom ako i z praxe s klientmi viem, nakoľ-
ko je pri tom nevyhnutná každodenná praktika. Bez kaž-
dodennej praktiky sa naša osobná karma vracia a začne 
dominovať nad našimi životmi. 

V závere by som chcel povedať, že psychoterapia je najlep-
šia vtedy, keď v nej ide jedine o jednoduché dávanie 
a jednoduché branie. Keď terapeut dáva, klient berie a keď 
klient dáva psychoterapeut berie. Pritom sú dôležité také 
otázky ako: „Vyplýva terapia z prázdnoty či univerzálneho 
ja? Je terapia analytickou snahou kontrolovať a robiť uzáve-
ry, či škatuľkovať veci do vopred pripravených škatuliek? 
Napomáha psychoterapeut vzájomnej otvorenej výmene bez 
akýchkoľvek dopredu pripravených uzáverov, či vytvoreniu 
skutočného existencionálneho kontaktu, resp. kontaktu s 
dharmou? Alebo ho jeho vlastné neistoty a pochybnosti ob-
medzujú pri liečení klienta, ktorý má tak obmedzenú schop-
nosť znovu sa zaradiť do spoločnosti?“ Vďaka zenovej 
praktike som dokázal sedieť s týmito otázkami. Teraz mô-
žem jasne prehlásiť – nie s rozpakmi, ale úprimne, že ne-
viem. Snáď najväčší dar, ktorý môžeme ponúknuť klientom 
je ukázať im, že aj my môžeme nevedieť, no napriek tomu 
sme ochotní žiť svoje životy naplno aj napriek nepríjemnos-
tiam, s ktorými sa stretneme pri hľadaní pravdy. 

NAŠA PRAKTIKA 
Zenový majster Seung Sahn 

Náš svet je podoprený tromi stĺpmi: časom, priestorom a príčinou a následkom. Ale odkiaľ pochá-
dza čas a priestor? Kto vytvára príčinu a následok? Čas, priestor, príčina a účinok sú vytvorené 
myslením. Naše myslenie vytvára všetko. Teda tri stĺpy, ktoré podopierajú svet sú vytvorené sa-
motnou mysľou. 

Ale keď sa naša myseľ rozplynie, potom sa rozplynie myslenie. Keď sa rozplynie myslenie, potom sa tiež rozplynie 
čas, priestor, príčina i následok a objaví sa prázdny svet. Prázdny – úplne prázdny. Iný názov pre prázdny svet je Sub-
stancia, ktorá je  Substanciou celého vesmíru: substanciou ľudských bytostí, substanciou psov, substanciou všetkého. 
Potom sa tisíce dhariem vrátia do jedinej. Ale odkiaľ pochádza táto jediná? Počas rozhovorov každý udrie na podlahu: 
BUUM! Všetko sa tak stáva jediným bodom: žiadne meno, žiadna forma, žiaden priestor, žiadna príčina ani následok, 
žiaden čas – úplne nič. Názov toho je Absolútno. Ale keď otvoríš svoje ústa o Absolútne, už si tým urobil chybu. Len 
akcia. 
Keď udržuješ tento bod dlhý čas, potom jasne vidíš, jasne počuješ, jasne voniaš, jasne chutnáš, jasne cýtiš, jasne myslíš 
a jasne konáš. Znamená to, že obloha je modrá, stromy sú zelené, pes breše hav-hav, cukor je sladký. Potom keď vidíš, 
keď sa pozeráš, keď voniaš, všetko je práve také, aké to je – je pravdou. Pravda je za časom a priestorom, príčinou 
a následkom. Nie sú tam žiadne protiklady. Je Absolútnom. Keď dosiahneš tento bod, dosiahneš Pravdu. 
Ako môže tento bod správne fungovať? Najdôležitejšie v našej praktike je jasný smer. Keď je smer jasný, potom je 
možný správny život. Tento svet má mnoho utrpenia. Ako môžeme pomôcť všetkým bytostiam? Tak, že budeme konať 
ako bódhisattva. Keď sme v každom okamihu prebudení a udržujeme čistú myseľ, potom správny smer a pravda 
a správny život sú vždy pred nami. Potom naše konanie, náš život a my nie sú nikdy oddelené. 
Ale keď je tento okamih nejasný, potom nás ovládajú čas aj priestor a príčina a následok. To znamená, že naša myseľ 
vytvára svet subjektu a objektu. Keď je naša myseľ čistá, potom sa subjekt i objekt rozplynú. To je Absolútno. Potom 
je pred nami všetko jasné a môžeme pomáhať tomuto svetu. To je naša prax. 
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SPEV RANNÉHO ZVONU 

2.časť 

Zenový Majster Hae Kwang 

Primary Point 19,2001 

 ׀ 2►►

VAIROČANA 

NA-MU 
Namu 

BI-RO 
Vairočana 

GJO 
učiaci 

DŽU 
majster 

HWA 
kvet 

DŽANG 
lono 

DŽA 
láska 

DŽON 
Pán 

Zjednotiť sa s Vairočanom, majstrom lotosového sveta, Veľká Láska, Svätá Láska. 
Ďalej spev vyjadruje našu jednotu s Vairočanom, Vesmír-
nym Buddhom, ktorý viedol zasadanie v Hwa Jen sútre aj 
keď on samotný tam nevystúpil (veľké množstvo úžasných 
bódhisattvov tam vystúpilo so svojou rečou). Vairočana, 
podobne ako Amitabul, je tiež Buddhom svetla – vyžaruje 

svetlo podobne ako kvazar, pričom každý fotón obsahuje 
nespočitateľné množstvo buddhov: neustále rodí buddhov 
z kvetnatého lona vesmíru a on sám je samotným vesmí-
rom. Tento prapôvodný buddha je buddhom Avatamsaka 
sútry, sútry ozdobenej kvetmi. 

 ׀ 3►►

Avatamsaka sútra

 
JON 
Rozvinúť 

BO 
vzácny 

GJE 
poéma 

DŽI 
z 

GUM 
zlatý 

MUN 
text 

 

Rozvinúť vzácne verše zlatého textu, 
PO 
Otvoriť 

NANG 
karnelian 

HAM 
puzdro 

DŽI 
z 

OK 
jadeit 

ČUK 
zvitok 

 

Otvoriť karmelianvé puzdro jadeitového zvitku: 
DŽIN 
Prach 

DŽIN 
prach 

HON 
miešať 

IP 
vstupovať 

   

Každá prachová častica sa navzájom preniká, 
ČAL 
Okamih 

ČAL 
okamih 

WOL 
úplne 

LJUNG 
zlúčiť sa  

   

Každý okamih obsahuje každý ďalší. 
ŠIP 
10 

DŽO 
10 000 000 

KU 
9 

MAN 
10 000 

O 
1 000 

SA 
4 

ŠIP 
10 

PAL 
8 

ČA 
slová 

100 095 048 slov 
IL 
Jeden 

SUNG 
voz 

WON 
úplné 

GJO 
učenie 

   

sú úplným učením Jedného voza 
NA-MU 
Namu 

DE 
veľký 

BANG 
široký 

GWANG 
smer 

BUL 
buddha 

HWA 
kvet 

OM 
uctievať 

GJONG 
sútra 

Zjednotiť sa s Veľkým rozľahlým buddhom, Avatamsaka ;sútrou. 

 
Teraz otvoríme samotnú sútru, zlatý text jadeitovho 
zvitku, ktorý sme vybrali z karmelianového puzdra, 
pričom otváranie puzdra či odvíjanie zvitkov je ďalšou 
metaforou na otváranie našich myslí. Len čo sa sútra 
otvorí, prichádza jej základné učenie: DŽIN DŽIN 
HON IP (ČAL ČAL WOL LJUNG; doslovne: „Prach, 

prach, mieša sa, vstupuje – okamih, okamih, úplné splynutie.“) 
Každá častica vzájomne preniká každou ďalšou časticou, každý 
okamih obsahuje každý ďalší okamih. Text sútry obsahuje mi-
lióny slov a obsiahne úplne učenie veľkého rozľahlého Bud-
dhu, vesmírneho Buddhu a je identický s týmto Buddhom. 

 pokračovanie v ďalšom čísle ׀►►
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LOTÉRIA DHARMY 

zenový majster De Kwang 

Raz som sa zastavil v našom miestnom obchode na 
kávu. Je tam tiež časť vyhradená na hazardné hry ako 
Keno, lotéria, poker a iné. Keď som tak čakal v rade, 
obzeral som si ponuky týchto hazardných hier. Náhle 
sa na jednom z nich objavilo: STAŇ SA 
OKOMŽITÝM VÍ ŤAZOM!!! To ma zarazilo. „Je to 
ako v zene!“ Kedykoľvek odtneš všetko myslenie – 
prebudíš sa do tu a teraz – si okamžitým víťazom. 

A je to dokonca lepšie než lotéria, pretože nevyhráš len deväť miliónov 
dolárov – ty vyhráš celý vesmír. Zjednotíš sa s vesmírom. Získaš všet-
ko. To je čosi! Nemusíš ani čakať, kým zoškrabeš tenkú hliníkovú fó-
liu, aby si zistil, či si vyhral. V skutočnosti v tom okamihu nie je vnútri 
ani vonku; nie je subjekt ani objekt; nie sú víťazi ani porazení; ty si 
TÝM úplne. Už žiadne mučivé mesiace strávené sedením pred domom 
a žmolením rúk čakajúc na poštára, ktorý by ti oznámil, že si vyhral 
v lotérii. Ty už si víťaz. 
Keď som začal chodiť k zenovému majstrovi Seung Sahnovi, veľmi ma 
tam zarážala jedna vec. Hovorieval: „Ja nie som výnimočný. Nemám 
nič, čo by ste nemali aj vy.“ Znelo to veľmi príjemne. A rovnako aj 
Buddha hovoril to isté. Hneď po dosiahnutí osvietenia učil, že každý 
má buddhovu podstatu. Problémom je, že to ľudia nevedia. 
V skutočnosti my sme už víťazi. Len sa musíme prebudiť. Aké jedno-
duché. 

Je tu pre vás kong-an typu „ja už som víťaz“: 
Pred mnohými rokmi na Jong Sahn hore, Šák-
jamuni Buddha zdvihol pred zhromaždenými 
mníchmi kvet. Všetci boli ticho. Len Maháká-
šiapa sa usmial. Šákjamuni Buddha povedal: 
„Mám všetko prestupujúcu skutočnú Dharmu, 
ničím neporovnateľnú Nirvánu, vyberané uče-
nie beztvarej formy. Nezávisí na slovách. Túto 
jedinečnú transmisiu bez sútier dávam Maháká-
šiapovi.“ Takto Buddha predal svoju Dharmu 
Mahákášiapovi. Ale keby bol Mahákášiapa po-

vedal: „Nie ďakujem, ja už mám Dharmu. Nechaj si svoju Dharmu.“ 
Keby si bol vtedy Buddhom, čo by si bol býval urobil? Keby si už bol 
víťazom, čo by si urobil? 

 
 

 

 

 

Zenový majster 
He Kwang 

 
DEŇ BUDDHOVHO 

OSVIETENIA 

Čakanie na východ rannej hviezdy, 
Čakanie na osvietenie, 
Čakanie na úsvit, 

Čakanie na úsvit nového veku, 
Čakanie, 

 
Samotné čakanie je osvietenie. 

 
Gautama si načuchral svoju slamník, 

My si čuchráme svoju podušku. 
Po údere čukpi 

Čakáme so Šakjamunim, 
Čakáme. 

 
Samotné čakanie je prázdnota. 

 
Svetlo hviezd sa prevrtáva kamenným 

Buddhom, 
Mesačný svit pohlcuje čiernu podušku. 

V tomto rozľahlom vesmíre 
Na čo čakáš? 

 
HO! 

 
Jupiter vyšiel na rannej oblohe. 

Venuša dnes večer žiari na večernej 
oblohe. 

POSLUŠNOSŤ 

Prednášky majstra Bankeiho navštevovalo mnoho zenových žiakov, vrátané žiakov iných rôznych rádov a 
siekt. Nikdy neodriekaval sútry a nemal záľubu v scholastických rozpravách. Jeho slová pramenili v srdci a 
vchádzali priamo do sŕdc poslucháčov. To však veľmi hnevalo jedného kňaza z Ničirenovej sekty, ktorej 
stúpenci nechceli o zene ani len počuť. Tento, na seba upriamený kňaz nakoniec prišiel do chrámu rozhod-
nutý diskutovať s Bankeiom. 
„Hej! Učiteľ zenu,“ zakričal na neho. „Kdekto ťa uznáva a poslúcha tvoje príkazy, no človek ako ja ťa nikdy 
nebude rešpektovať. Alebo si schopný prinútiť ma, aby som ťa poslúchol?“ 
„Poď ku mne, ukážem ti,“ pokojne mu odvetil Bankei. 
Kňaz sa pyšne predieral davom k učiteľovi. Bankei sa usmial. „Poď k mojej ľavici.“ 
Kňaz poslúchol. „Nie, lepšie sa budeme rozprávať, ak budeš po mojej pravici.“ 
„Stúpni si sem.“ Kňaz pyšne prešiel na pravú stranu. 
„Vidíš,“ poznamenal Bankei, „už ma poslúchaš a myslím si, že si aj celkom milý 
človek. Teraz si radšej sadni a počúvaj.“ 
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