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ČASOPIS SLOVENSKEJ ZENOVEJ ŠKOLY KWAN UM 
Ročník 5  jar 2005

ZENOVÝ MAJSTER SEUNG SAHN 

Zenový majster Seung Sahn, zakladateľ 
medzinárodnej zenovej školy Kwan Um, 
zomrel 30. novembra 2004 v chráme 
Hwa Gje Sa v Seoule v Kórei. Zomrel po-
kojne, obkolesený svojimi žiakmi. Mal 77 
rokov. 

V júni 2004 obdržal za svoje celoživotné 
učenie titul „Veľký Majster” rádu Čogje 
kórejského buddhizmu. Je to najvyššia 
pocta, akú tento rád udeľuje. 

 

POSLEDNÉ SPRÁVY 

SOBOTA 27. novembra 2004 

V sobotu ráno prijali zenového majstra Seung Sahna do ne-
mocnice v Seoule s bolesťou v prsiach. Skoro ráno 
v pondelok mu poklesol tlak a dali ho pod dýchací prístroj. 
V pondelok poobede lekári vykonali úspešnú angioplastiku 
s cieľom otvorenia artérie srdca. Bude trvať niekoľko dní, 
kým sa začnú prejavovať účinky tejto operácie, preto ostal 
v jednotke intenzívnej opatery. V súčasnosti je pod liekmi 
a odpočíva. 

Spevy Kwan Seum Bosal by boli vítané. 
JW 

UTOROK 30. novembra 2004 

Zenový majster Seung Sahn odišiel navždy v chráme Hwa 
Gje Sa v Kórei o 5:15 popoludní v utorok 30. novembra 
v dôsledku zlyhania srdca. Zomrel pokojne, obklopený svo-
jim žiakmi. Pohreb a kremácia budú v chráme Su Dok Sa 
v sobotu 4. decembra. Vyzývame všetkých našich z rodiny 
Dharmy, aby sa jej zúčastnili. V sobotu je tiež vhodné robiť 
ceremóniu vo vašich zenových centrách. Spevy Amita Bul 
sú vhodné pre túto ceremóniu. 
Všetci sme veľmi vďační za dar jeho života a jeho učenie. 
Vaši v Dharme, 

De Kwang Sunim and De Bong Sunim 
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POHREB ZENOVÉHO 

MAJSTRA 

SEUNG SAHNA 

Mu Sang Sunim 

De Sen Sa Nim zomrel v Kórei, v utorok poobede, 30. no-
vembra 2004. Spolu s Mu Rjang Sunimom – opátom centra 
v Kalifornii sme prišli do Kórey vo štvrtok ráno. Okamžite 
sme išli do chrámu Hwa Gje Sa. De Sen Sa Nimove telo už 
bolo umyté a odeté v novej mníšskej róbe a čangsame (veľ-
ký plášť) pokrytej veľkou kasou. Bolo uložené v drevenej 
truhle prekrytou ďalšou kasou. 
Hneď sme išli do De Sen Sa Nimovej 
izby, ktorá bola teraz úplne prázdna, ok-
rem jednoduchého oltára, pred ktorým 
sa zhromaždilo niekoľko našich mníšok. 
Poklonili sme sa pred oltárom a potom 
sme sa navzájom poklonili s mníškami a 
prešli sme do Kun Bang (veľkej izby), 
kde bol veľký oltár s DSSN fotografiou. 
Tu už sedela skupinka našich mníchov. 
Znovu sme sa poklonili pred oltárom a 
medzi sebou navzájom. 
Po obede o druhej, truhlu s DSSN obsý-
panú kvetmi odniesli mnísi z jeho izby 
za spevu Namu Amitabul na pohrebný 
voz. My ostatní sme ho nasledovali v dvoch autobusoch do 
chrámu Su Dok Sa, kde sme ostali s jeho telom až do poh-
rebnej ceremónie, ktorá sa mala konať v sobotu. 
Su Dok Sa je hlavným chrámom De Sen Sa Nima a našej li-
nie v Kórei. Nachádza sa v údolí hory Dok Seung. Tu štu-
denti DSSN skladajú sľuby. 
Tu sme truhlu uložili za špeciálny oltár, na ktorom bola fo-
tografia DSSN spolu s veľký nápisom, ktorý oznamoval 
pohreb Seung Sahna Heng Won De Džong Sa. „De Džong 
Sa“ je titul DSSN, ktorý nedávno obdržal od rádu Čogje. Je 
to ich najvyšší titul, ktorý tento rád udeľuje. (De Sen Sa Nim 
poznamenal pri prijímaní pečate tohto titulu: „Tento znak je 
ťažký.“ – toľko k jeho pripútavaniu sa k titulom!) 
Počas nasledujúcich troch dní, celá naša mníšska rodina ži-
júca v Kórei, zvlášť opát Hwa Gje Sa (Song Gwang Sunim), 
zenový majster De Bong, a Mu Šim Sunim, Do Kwan Su-
nim a Hjon Gak Sunim Dži Do Pop Sa a naša rodina z Hong 
Kongu, Singapúru a zo Západu – zenoví majstri: De Kwang 
Sunim, Seng Hjang z Providence, Wu Kwang z NY, Bon 
Seng z Berkeley CA, De Kwan Sunim z Hong Kongu so 
skupinou svojich žiakov, Dži Do Pop Sanimovia: Grazyna 
Perl z Paríža, Gje Mun Sunim zo Singapúru, Paul Park z Los 
Angeles, Čong An Sunim z Maďarska, Darek Gorzewski zo 
Seattle, učitelia Dharmy a starší žiaci: Diana Clark, Jim Pal-
lett, Mark Fortin, David Ledeboer – všetci bdeli pred oltá-
rom. 

Keď prichádzali ľudia vzdať úctu, kládli na oltár biele kve-
ty, zapálili tyčinku, poklonili sa pred oltárom, potom sa ob-
rátili a poklonili sa celej našej rodine. 
Ja som sa postavil a poklonil som sa im späť. Takto to išlo 
celých 24 hodín denne. Naša rodina sa striedala v smenách, 
išla na obed na striedačku a nehovorilo sa takmer vôbec. Bo-
lo to skutočné ústranie. 

Trikrát denne bola cere-
mónia obetovania ryže – 
obetovanie jedla duchu 
DSSN. Ináč sme len sedeli 
a klaňali sa hosťom. 
V pozadí toho všetkého, 
však bolo veľké snaženie 
členov rádu Čogje, mní-
chov Su Dok Sa a našej 
rodiny pri organizovaní 
tejto obrovskej udalosti 
počas 3 dní. (Nechcem tu 
nikoho zvlášť spomínať zo 
strachu, že by som na nie-

koho zabudol.) Hlavnej ceremónie sa zúčastnilo 10000-
20000 ľudí. 
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Pohrebná ceremónia sa konala vonku (v daždi) o 10:30 v 
sobotu. Truhla obsypaná kvetmi sa preniesla z veľkej izby 
na miesto ceremónie vedľa veľkého oltára, na ktorom bola 
fotografia DSSN. 
Všetci mnísi našej rodiny stali vpredu a po stranách. V urči-
tom okamihu sme podišli pred oltár a poklonili sme sa ob-
rázku DSSN, obrátili sme sa a poklonili sme sa zhromažde-
ným a vrátili sme sa dozadu. 

Potom nasledovalo nekonečné množstvo rečí v kórejčine od 
najznámejších mníchov z Kórey. (V Kórei nie je zvykom,  
aby syn alebo dcéra rečnila na pohrebe svojho otca a preto 
nikto z nás nepredniesol žiadnu reč.) Reči sa neprekladali, 
takže neviem takmer nič z toho, čo sa povedalo, ale počul 
som, že sa hovorilo o tom, ako DSSN ďaleko presiahol ko-
hokoľvek zo svojej generácie pri prinesení svetla pravej 
Dharmy do sveta. A pravdaže, tiež tam boli nádherné spevy. 
Potom sa sprievod pohol smerom k miestu kremácie. Ešte 
predtým nás žiadali o kaligrafie na hodvábne stužky. Tieto 
stužky boli na čele sprievodu a nasledovala ich veľká foto-
grafia DSSN, ktorú niesol Mu Rjang Sunim a De Seng Su-
nim. Potom nasledovala truhla nesená špeciálnou skupinou 
na zvláštnej drevenej konštrukcii. Každý spieval Namu 
Amitabul počas celého pochodu hore a dole kopcom v daždi 
a blate na miesto kremácie. 

Potom preložili truhlu na betónový blok a nahromadili na 
ňu veľa dreva a nakoniec trosiek. Potom to poliali gazolí-
nom. Nakoniec sme dostali dlhé bambusové palice s han-
dričkou omotanou na konci tyče, ktorú sme zapálili a ňou 
sme podpálili pohrebnú hranicu. Počas celého tohto obradu 
neustále pokračovali spevy Veľkej Dharaní a Namu Ami-
tabul. 
Oheň horel niekoľko hodín. Na konci bol De Sen Sa Ni-
mov popol zozbieraný a uložený do urny a prenesený do 
De Un Džong pri Su Dok Sa, kde bola záverečná ceremó-
nia okolo ôsmej poobede, čim sa ukončil pohreb. 
Počas kremácie mnoho ľudí plakalo, ale zároveň sme 
mnohí cítili, že De Sen Sa Nim v skutočnosti nezomrel – 
že jeho energia bola omnoho jasnejšia a prítomnejšia ako 
kedykoľvek predtým. Mnohí ľudia z rôznych krajín mi to 

potvrdili a porozprávali mi skúsenosti, ktoré zažívali. Je to 
ako keby teraz, už bez svojho trpiaceho tela, De Sen Sa 
Nim pôsobil prostredníctvom nás všetkých. 
Tiež by som chcel pripomenúť niečo, čo mi povedal De 
Bong Sunim, čo mu už dávno povedal De Sen Sa Nim: 
„Keď tvoj učiteľ má silu, môže ti pomáhať aj po tom, čo 
umrie.“ 
Zároveň by som sa chcel poďakovať pri tejto príležitosti 
Čong Šim Sunimovi – kórejskej mníške, De Seng Suni-
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movi, dlhoročnému americkému žiakovi De Sen Sa Nimovi 
a zenovému majstrovi De Bongovi, ktorí sa starali o osobné 
potreby De Sen Sa Nima a robili mu spoločnosť počas 21 
mesiacov, kedy bol naozaj vážne chorý. Pomáhali mu pri 
dialýze obličiek niekoľkokrát denne a v mnohých, často krát 
veľmi nepríjemných záležitostiach. Ale povedali mi, že aj 
keď jeho telo bolo choré a plné bolesti, De Sen Sa Nimova 
myseľ stále ostávala čistá a že aj keď miestami to bolo veľ-
mi ťažké, bolo skutočne radosťou byť s ním. 
Nikdy sa nesťažoval a stále bol láskavý a keď niekto prišiel 
za ním kvôli učeniu, okamžite bol pripravený. 
De Seng Sunim mi povedal, že raz, keď asi tak pol hodinu 
on a De Sen Sa Nim sedeli len tak vonku, náhle sa obrátil a 
povedal: „Hi.“ De Seng Sunim povedal: „To bola najlepšia 
reč Dharmy, akú som kedy počul počas posledných 2 ro-
kov!“ 
Povedal aj iné príbehy o De Sen Sa Nimovi – ako prijímal 
návštevníkov v tomto čase. Najprv ich nechal určitú chvíľku 
hovoriť a potom im povedal pár slov, ktoré určite v nich 
vzbudili veľkú otázku. Jednému americkému mníchovi 
(veľmi silnému mužovi, bývalému policajtovi, nie z našej 

školy) povedal, že jeho prax sa skončila a že už viac nepo-
trebuje ďalej praktizovať. Tento chlapík odišiel so skutoč-
ne veľkou otázkou v svojej hlave! 
Ďakujeme ti De Sen Sa Nim za všetko, za celý tvoj život! 
A vďaka celej tvojej rodine Dharmy. Viem, že tieto slová 
nie sú postačujúce, ale nenachádzam iné a je mi to ľúto. 
Namu Amitabul! Namu Amitabul! Namu Amitabul! 
Zabudol som pripomenúť, že ľudia, ktorí videli De Sen Sa 
Nimove telo, ktoré ležalo v truhle pred tým, než ho založi-
li krytom povedali, že vyzeral veľmi uvoľnený a pokojný 
a že sa usmieval. „Vyzeral veľkolepo!“ povedal De Bong 
Sunim. 
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BÁSEŇ PRI SPRÁVE O ÚMRTÍ 
ZENOVÉHO MAJSTRA SEUNG SAHNA 

Ken Kessel 

Zjavne si zomrel bežnou smrťou. 
Len choď priamo – kam? 

Každodenná myseľ – zenová myseľ. 

Dži Džang Bosal, Dži Džang Bosal. 

Drahí učitelia a pritelia zenovej školy Kwan Um, 

nebudem vám vyjadrovať ľútosť nad odchodom nášho 
veľkého učiteľa – veď sme všetci v rovnakej situácii. 
Chcem vám ale povedať, aké silné púto cítim s vami 
ako so svojou dharma rodinou a moje srdce je v týchto 
časoch s vami. 

De Sen Sa Nim z nás urobil jednu rodinu a tá ostáva, 
aj keď jeho telo už nie je na tomto svete. 
Mojim osobným snom je správne využívať jeho veľký 
dar a nepremárniť ho. Ušľachtilá práca! 
Držte sa, starajte sa o seba a nech svetlo Dharmy 
svieti z vás na každého. 

SoGa Muni Bul! 

Váš, Mjong Oh Sunim 

Najdrahší priatelia a Sangha. 

Pri odchode nášho milovaného učiteľa zenového 
majstra Seung Sahna sa klaniame v úcte k jeho šted-
rosti ducha a veľkému učeniu – nech sa nám všet-
kým podarí nájsť útechu v slovách Muši Džušiho: 

Keď to príde – nech je to tak! 
Keď to odíde – nech je to tak! 
Príchod i odchod sa vyskytujú každý deň. 
Slová, ktoré teraz hovorím – nech je to tak! 

Dži Džang Bosal, Dži Džang Bosal, Dži Džang Bo-
sal. 

Heila a Sangha z Južnej Afriky 

Zen si vyžaduje otvorenie mysle – stratu všetkých 
falošných predstáv a názorov. Keď sa nič „nevia-
že“ na tvoju myseľ a volne plynieš, potom si pri-
pravený k zdokonaleniu. 

Ken Kessel 
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VEĽKÁ CESTA NEMÁ BRÁNU 

Zenová majsterka Bon Jon 

Zenový majster Seung Sahn zomrel pokojne vo svojej izbe 
v chráme Hwa Gje Sa obkolesený svojimi žiakmi. Na poh-
rebe sa zúčastnilo viac než desaťtisíc ľudí, ktorí prišli vzdať 
úctu vzácnemu životu, ktorý viedol a tiež nesmiernemu daru 
jeho Dharmy, ktorú poskytoval mnohým ľuďom na svete. 
Jeho učenie bude mať trvalý dopad na generácie ľudí. Je 
ľahké si predstaviť, ako aj po mnohých rokoch, si praktiku-
júci zenoví žiaci zoberú jeho knihy a povedia si: „Á, to je 
ono! Len choď priamo, neviem!“ V tom okamihu sa zjedno-
tia so všetkými bytosťami a s tou časťou De Sen Sa Nima, 
ktorá nikdy nezávisela na fyzickej forme. 
Ale aká to bola forma! Každý, kto mal to šťastie ho poznať, 
nikdy nezabudne na jeho žiarivý úsmev, jeho poučné príbe-
hy, zmysel pre humor, či jeho veľké kórejské srdce. Zaruče-
ne bol „výnimočný“! Nepochybne patríme k tým požehna-
ným, ktorí si ctili a milovali tohto veľkého zenového 
majstra. 
De Sen Sa Nim, aj keď vášnivý k mnohým veciam, nikdy 
nebol pripútaný, dokonca ani k svojmu vlastnému životu. 
Našťastie pre nás, zvlášť v tejto chvíli, keď odišiel, nás učil, 
ako obrátiť náš smútok a našu vďačnosť v konanie: „Len to 
rob!“  

Iba pomáhaj iným ľuďom. 
Prečo každý deň ješ? 
Nič nevytváraj. 

Obloha je stále modrá. 
Voda tečie do mora. 

S vďačnosťou, 

Namu Amita Bul, 
Namu Amita Bul, 
Namu Amita Bul. 

 

ZOMRIEŤ – ŽAIDEN PROBLÉM 

Andrzej Štec, DDPSN 

V poslednej dobe De Sen Sa Nim navštívil naše zenové cen-
trum v Singapúre. Singapúr je tropická krajina s rovnakou 
teplotou po celý rok. Zenové centrum je v komerčnej budo-
ve na druhom poschodí bez výťahu. Už vtedy mal problémy 
pri chôdzi po schodoch. Bolo veľmi horúco a on išiel hore 
schodmi. To, čo by bežnému človeku netrvalo viac než mi-
nútu, jemu trvalo niekoľko minút. Po niekoľkých schodoch 
sa musel zastaviť a lapal po vzduchu. Keď sme sa konečne 
dostali na druhé poschodie, bol poriadne unavený. Nane-
šťastie ani v miestnosti Dharmy nebola klimatizácia. Jediná 
miestnosť, ktorá ju mala, bola na treťom poschodí, takže 
sme sa museli vybrať na ďalší výlet. To nám zabralo ďalších 
niekoľko minút a zenový majster musel vyvinúť ďalšie úsi-
lie. Nakoniec sme sa konečne ocitli v chladnej miestnosti 
a odpočívali sme. Jeho tvár bola bledá a spotená. 

Pozrel sa na nás a povedal: „Takmer som na tých schodoch 
umrel.“ Zo spôsobu, akým to povedal, nám bolo zrejmé, že 
to neboli „poučné slová učenia“. Skutočne to tak myslel.  

Povedali sme mu: „Prosím, nezomieraj! Zenová škola Kwan 
Um ťa potrebuje!“ Odvetil: „Vy nerozumiete?!“ odvetil, 
„keď zomriem, zenová škola porastie viac než predtým.“ 

Nuž, jeho fyzické telo odišlo, ale jeho telo Dharmy je všade. 
Jeho učenie je v nás všetkých. 

„Všetko to odlož, len choď priamo – neviem. Dosiahni 
osvietenie a zachráň všetky bytosti od utrpenia.“ 

 

Aj mnohí zenoví učitelia z iných škôl tiež boli hl-
boko dojatí smrťou nášho zenového majstra. 

Zdenko Morstensen – nositeľ dharmy v zenovej lí-
nii Eido Roši napísal: „Veríme, spolu so svojim majstrom 
Eido Rošim, že učiteľ sa stane oveľa účinnejší až po tom, čo 
odíde, pretože aj my všetci máme niečo, k čomu smeruje-
me.“ 

Judy Roitman, DDPSN 
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Obrázky 10 volov 

Alegórie pre našu praktiku 
 

Zenový majster 
Dži Bong 

Primary Point 1990 

Obrázky 10 volov pochádzajú z 12. storočia z Číny a sú alegorickou 
ilustráciou hľadania osvietenia. V priebehu storočí zenoví umelci a 
učitelia vypracovali mnoho variant týchto obrázkov a sprievodného 
komentára. 

5. Skrotenie vola 

Na piatom obrázku mladík kráča po ceste a vedie za sebou vola s uvoľnenými opratami, ktoré sú pripútané k nosným 
dierkam vola. Niektorí učitelia považujú tento obrázok vola za podstatný. Vôl je teraz v podstate skrotený, ale stále si vy-
žaduje neustálu pozornosť. Je to ako známa príhoda o známom zenovom majstrovi Džodžuovi a jeho učiteľovi Nam Čo-
novi. 
Jedného dňa Nam Čon videl mladého mnícha, ako leje horúcu vodu do boilera na kúpanie a povie mu: „Nezabudni okú-
pať kravu.“ To veľmi zmiatlo novica: „Okúpať kravu? Nerozumiem.“ A preto večer, keď sa vrátil Ďžodžu do kláštora, 
spýtal sa ho: „Nalieval som horúcu vodu do boilera a majster Nam Čon mi povedal, aby som nezabudol okúpať kravu. 
Nerozumiem. Zbláznil sa? O čom to hovoril?“ 
Džodžu povedal: „To nič. Preverím to.“ A šiel za Nam Čonom. Klop, klop, klop. 
„Vstúpte!“ 
Džodžu povedal: „Dozvedel som sa, že si hovoril o kúpaní kravy.“ 
Nam Čon odpovedal: „Áno. A čo stým máš ty?“ 
Džodžu k nemu podišiel a vložil svoje dva prsty do jeho nosných dierok a začal ho viesť dole do haly smerom ku kúpelni. 
Nam Čon kričal: „Nie tak surovo! Nie tak surovo!“ 
A tak je to aj s nami. Keď je naše sebaovládanie prirodzené a neustále ostávame prebudení a sústredení ako Džodžu, po-
tom nás aj náš vôl nasleduje po ceste pokojne – bez oprát. 
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       EŠTE NIE SOM MŔTVY 

 
Jeden panovník sa raz spýtal zenového majstra Guda: „Čo sa stane s osvieteným 
človekom po jeho smrti?“ „Odkiaľ by som to mal vedieť?“ odvetil Gudo. 
„Pretože ty si majster,“ oponoval mu panovník. „Áno, pane,“ priznal majster, 
„ale nie som ešte mŕtvy,“ dodal na záver. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drahí priatelia, 
 

S príchodom nového roka sa zamýšľame nad zmenami, 
ktoré sa stali minulého roka a zvlášť nad odchodom De 
Sen Sa Nima. Niekto povedal, že je to skutočne koniec 
jednej epochy. Keď je to tak, čo máme ďalej robiť? 
Iba s dôverou v „neviem“ som sa vybrala na jeho pohreb. 
Počas ceremónie, nebolo času na smútok či uvažovanie. 
Ale práve, keď sa kremačný oheň rozhorel aj napriek sil-
nému dažďu a keď sa dym vznášal nad oblohu a plamene 
zahrievali mrazivý decembrový deň, náhle som pocítila, 
že De Sen Sa Nim je všade – v plameňoch, v oblohe,  
v stromoch, v modrej hore. V tom okamihu Veľká Dhara-
ní, dážď padajúci na môj rukáv, dym stúpajúci ponad nás 
– to všetko sa zjednotilo. Konečne som porozumela, že to-
to je význam – byť mimo života a smrti. Toto je Veľký 
Sľub; nekonečný v čase a priestore. 
De Sen Sa Nim nás viedol k tomu, aby sme verili v svetlo 
nášho pravého Ja a toto skutočne bolo, ako keby svetlo 
ohňa nežiarilo na nás, ale vychádzalo z nášho vnútra ako 
nehasnúci plameň. A keď teplo plameňa zohrialo môj 
dych, naplnila ma nesmierna vďačnosť. Potom už jeho 
odchod bol viac oslavou radosti a múdrosti, ktoré v nás 
zapálil, než len nariekaním nad jeho smrťou. 
Po jeho odchode som si uvedomila ako on stále hovorie-
val, že akí nekoneční v čase a priestore v skutočnosti sme. 
A teraz, keď sme bez neho, už len tým, že sa budeme na-
ďalej snažiť, sa naladíme na správny život. 
Ďakujeme Ti De Sen Sa Nim, že si nám dal vieru, odvahu 
a veľkú otázku, v rámci ktorých je všetko možné. Teraz je 
len na nás, čo s tým urobíme. 

Obloha je modrá, 
Sneh je biely. 

Keď odíde zima, 
zelené púčiky začnú žiariť na vetvičkách stromov. 

Nech je nový rok jasný a plný radosti v svetle Dharmy. 

Kathy Park 
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Jedného dňa do Bieleho domu prijali 

starú krívajúcu upratovačku, ktorá mala na starosti 
upratať miestnosť prezidenta. V skutočnsoti táto 
ohnutá starenka bola pravá svätica. 
Raz, skoro ráno o štvrtej mal prezident prijať 
vo svojom úrade zvlášť významnú delegáciu. 
Manažer sa chcel uistiť, či je všetko pripravené 
a upratané. Keď otvoril dvere, uvidel, ako starena spí 
v prezidentovom kresle s nohami vyloženými na stole 
a hlasno chrápe. „Čo to, do čerta, robíte?“ zakričal. 
„Kto si myslíte, že ste, že takto sedíte v kresle prezi-
denta?!?“ Starena zívla, usmiala sa na neho 
a nepovedala nič. To ho ešte viac napálilo 
a zvrieskol: „Pýtal som sa Vás, že čo si myslíte, že 
kto STE, že tu môžete takto sedieť?! Myslíte si, že 
ste top manažér, že si tu len tak sedíte?!“ 
„Nie,“ zamrmlala starena milo s nevinným výrazom 
v tvári. „Ja som oveľa vyššie než on.“  
„ČO?! Vyššie než top manažér? To som predsa ja! 
Myslíte si, že ste vyššie než JA?“ 
„Nie. Ja som oveľa vyššie než vy, pane.“  
„Veď vyššie než ja, je už len samotný Prezident Spo-
jených Štátov! Myslíte si, že vy ste PRESIDENT?!“  
„Oh, nie pane. To si vôbec nemyslím. Ja som 
OVEĽA vyššie než ON,“ milo dodala. 
To ho už poriadne rozčertilo: „ČO!!?? Ako sa 
OPOVAŽUJETE, pani!! Vyššie než prezident je už 
len BOH. Myslíte si, že ste BOH?!“ Hlasno sa za-
smiala a povedala: „Oh, samozrejme, že nie, milý 
chlapče. Som OVEĽA, OVEĽA vyššie než BOH.“ 
„Vyššie než BOH? NIČ predsa nie je vyššie než 
BOH.“  
“Á! Teraz ste trafili, drahý chlapče. JA SOM to 
NIČ.“ 

 

☺☺☺☺ 

NOVÝ BOD – VYDÁVA: SLOVENSKÁ ZENOVÁ ŠKOLA KWAN UM KOŠICE (ZUZANA KRIŠŤÁKOVÁ). ADRESA: DUŠAN SILVÁŠI, LETNÁ UL. 43, 
KOŠICE 040 01. WWW.KWANUMZEN.SK, KWANUMZEN@POBOX.SK, TEL./FAX: 055 6334005, MOBIL: 0903 134137, IČO: 0031314511,  
DIČ: 2021513956, Č. ÚČTU: 2622718462/1100 TATRABANKA. AKÉKOĽVEK PRÍSPEVKY NA ROZVOJ ČINNOSTI SÚ VÍTANÉ. ĎAKUJEME! 


