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nový
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časopis slovenskej zenovej školy

kwan um

 
vydáva slovenská zenová škola Kwan Um, Košice, Letná 43, Košice  
www.kwanumzen.sk 

 

Slovenská zenová škola Kwan Um Košice  
je neziskové občianske združenie, ktoré zastrešuje činnosť Košického zenového 
centra. 
Riaditeľ školy: Dušan Silváši, email: kosice@kwanumzen.sk, mobil: 0903 134 137 
IČO: 31314511 
Číslo účtu: TATRA BANKA 262 271 8462/1100  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Program cvičení v Košickom zenovom centre, Letná 43, Košice 
návštevu ohláste na tel./fax: + 421 55 633 40 05 

Ranné cvičenia  
Pon - Pia 5:30 - 6:50 - 108 poklôn, 30 min. sedenie, ranné spevy; So, Ne, sviatky 
7:00 - 8:50 - 108 poklôn, 40 min. sedenie, ranné spevy  

Večerné cvičenia  
Pon, Ut, Štv, Pia, Ne 18:30 - 20:00 - špeciálne a večerné spevy, 30 min. sedenie (v 
piatok po cvičení je posedenie pri čaji a iné spoločné akcie); So a sviatky pred ďalším 
voľným dňom 18:30 - 21:20 - špeciálne a večerné spevy, 3x30 min. sedenie  

Večerné cvičenie pre začiatočníkov v Dobrej čajovni - podkrovie Dobrej čajovne, 
ul. Mäsiarska č. 42, Košice  
St 18:30 - 20:30 - program pre začiatočníkov  

Celodenné cvičenia  
Každá prvá nedeľa v mesiaci. Od 7:00 hod. do 19:00 hod v zenovom centre.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Štyri veľké sľuby bóddhisatvu 
Pred ranným cvičením a po večernom cvičení sa recitujú tzv. štyri veľké sľuby 
bóddhisatvu, ktoré vyjadrujú smer nášho cvičenia. Znejú:  
Cítiacich bytostí je nespočetné množstvo, sľubujeme, že ich všetky zachránime. 
Sebaklamy sú ustavičné, sľubujeme, že ich všetky prekonáme. 
Učenia sú nekonečné, sľubujeme, že ich všetky spoznáme. 
Budhova cesta, je nepochopiteľná, sľubujeme, že ju dosiahneme. 
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Dávanie a štedrosť v našej praktike 

 
príspevok Dušana Silvášiho, Košické zenové centrum 
 
 

Pred nedávnom sme sa s Olinkou vrátili z Južnej Kórey, kde sme absolvovali 
trojmesačné intenzívne ústranie (kjol-če) v krásnom novom chráme našej školy Mu 
Sang Sa v legendárnych horách Kje Rjong San. Aj napriek tomu (alebo možno práve 
preto), že celých 90 dní prebiehalo v mlčanlivosti, máme množstvo zážitkov, nových 
skúseností a poznatkov.  

Jeden z najsilnejších sa týka jednej formy praktiky zenu, ktorá sa u nás veľmi 
často podceňuje, hoci bola a je neoddeliteľnou súčasťou buddhistického učenia už od 
čias Buddhu. Hovorím o praktike dávania, o praktike štedrosti.  
 

Je to zároveň aj ôsmy sľub (Sľubujem, že sa nebudem riadiť žiadostivosťou, ale 
budem preukazovať štedrosť) Učiteľov dharmy a Učiteľov dharmy vo výcviku a 
dokonca sa objavuje ešte raz aj ako štrnásty sľub (Sľubujem štedrosť k ľuďom) v 
sľuboch Starších učiteľov dharmy.  

V krajinách, kde má buddhizmus dávnu tradíciu, je praktika dávania jednou z 
najbežnejších praktík nie len u laikov, ale i u mníchov. Laici ju praktizujú dávaním 
rôznych finančných, ako aj vecných darov (čo sa u nás teda už veľmi nevidí), bez 
ktorých by chod chrámov a kláštorov nebol možný. Mnísi tak na oplátku môžu dávať 
celý svoj čas a energiu praktiky všetkým bytostiam. Dávanie sa tak vlastne povyšuje 
na transformáciu peňazí (času, trpezlivosti, niekedy aj nervov :-) na niečo naozaj 
vznešené.  

Peniaze sú len určitým druhom energie, ktorú väčšina ľudí obdrží venovaním 
nejakej časti času svojho života práci.  

Ak takto získané peniaze potom ďalej prostredníctvom dávania premení na 
energiu pomoci všetkým cítiacim bytostiam, tak jeho práca získava ďalší rozmer – 
získava najlepší smer a účel, aký len môže mať.  

Tento jasný smer má potom veľký vplyv nie len na našu prácu, ale aj na náš 
každodenný život. To je hlavným dôvodom, prečo sa dávanie povyšuje na určitý druh 
praktiky. Má vlastne všetko, čo pravá praktika mať má: správny smer a správne 
snaženie (čiže skúšajúcu myseľ).  

Ale energia je len energiou, či už je v akejkoľvek forme. Preto sa neustále 
premieňa z jednej formy na druhú.  
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Nie len dávanie financií, ale ako som už uviedol, hocijaké dávanie plní obdobný 
účel. ktoré človek človeku a hlavne sebe samému môže dať, pretože takéto dávanie 
má úplne bezprostredný vplyv tak na dotyčného, ako aj na ostatných členov sanghy. 

 

Keď má človek jasný smer, tak aj všetky aspekty života sa tým smerom uberajú, 
od pohnútok v našej kariére, cez pohnútky v našej zenovej praxi, až po naše pohnútky 
čisto v osobnom živote. Keď človek ten smer jasný nemá, je potrebné ešte 
intenzívnejšie cvičenie, ešte intenzívnejšia snaha, pretože už samotná pohnútka nájsť 
smer svojho života je tou správnou pohnútkou. Keď potom naša snaha je na 10%, 
dokážeme žiť jasne na 10%. Keď na 80%, tak na 80%. Keď to dokážeme na 100%, 
tak celý náš život sa stáva našim smerom a náš smer našim životom.  

 

Tomuto sa hovorí Veľká láska, Veľký súcit a Veľká cesta bódhisattvu – to je 
skutočná praktika!  

Vtedy naozaj dokážeme vidieť správnosť a dosah našich činov a dávania či už 
nášho času alebo peňazí, lebo jasne vnímame každú situáciu v každom momente 
nášho života. Keď to však dokážeme robiť len na 5%, potom aj naše vnímanie je 
jasné len na 5% a tak nie sme schopní veľmi jasne vnímať dôležitosť praktiky, 
dôležitosť dávania. Vtedy mnoho ľudí prestáva cvičiť, alebo cvičí len veľmi málo a 
tak aj málo sa mu dostáva späť. Preto vás všetkých chcem požiadať, aby ste raz 
skúsili opak.  

 

Keď sa vám zdá, že zenové cvičenie vám akosi prestáva dávať zmysel, skúste 
dať zmysel vy zenovému cvičeniu a dajte mu ešte nejaký čas, ktorý radšej vyplňte 
svojím usilovným cvičením. Jedine vy to môžete a v skutočnosti aj musíte raz urobiť, 
pretože v našom svete duality existujú koniec koncov len dve cesty: praktika a 
utrpenie. Obe nás zo súcitu vedú k prebudeniu sa z tejto ilúzie duality, ale je len na 
vás, ktorú z nich si vyberiete. Keď máte jasno v tom, že vás utrpenie až tak nebaví, 
voľba by mala byť veľmi jednoduchá. :-) 
Aj preto býva zvykom, že keď už ľudia nemajú čas na formálnu praktiku z rôznych 
dôvodov, ktorými môže byť momentálna vyťaženosť v práci, rodinná situácia a 
podobne, tak v snahe udržať kontinuitu svojej praktiky sa o to viac venujú aspoň 
praktike dávania, lebo väčšinou v takejto situácii má človek na dávanie viac napr. 
finančných prostriedkov, ako času na spoločnú praktiku so sanghou. Avšak naďalej 
podporuje praktiku celej sanghy aspoň takouto formou. 

 
 
 

 
Ďalšou vecou, ktorá ma v Kórei upútala, bola úcta ľudí k praktizujúcim.  
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Ľudia si tam veľmi cenia tých, ktorí sú ochotní a aj dostatočne odvážni zasadnúť 
do zenu a úplne tak darovať to najcennejšie – časť svojho života v snahe zachrániť 
všetky bytosti od utrpenia.  

Je to naozaj úplné darovanie sa, pretože pri praktike dávaš svoj čas, svoju 
životnú energiu, svoju myseľ, svoje telo – dávaš počas meditácie úplne všetko. 

 

Každý, kto si toto dokáže uvedomiť, určite pocíti podobnú úctu k takýmto 
ľuďom. A práve zhromaždeniu takýchto ľudí hovoríme Sangha. Preto dávanie sanghe 
je veľmi prirodzeným a logickým vyústením úcty k sanghe, úcty k pôvodnej práci 
ľudských bytostí. 

 

Preto som veľmi rád, že aj na Slovensku sú ľudia, ktorí sa dokážu vydať touto 
cestou, cestou veľmi jednoduchou a pritom veľmi účinnou. Len sa ňou vydať však 
nestačí. Je to iba prvý krok. Dôležité sú aj kroky ďalšie. Dôležitý je každý krok, krok, 
krok – krok tu a teraz, tu a teraz, tu a teraz... 
Takže možnosť praktizovať dávanie máme neustále. Tento vesmír nám neustále a 
opakovane dáva možnosť slobodne dávať hocičo, v akejkoľvek forme a v 
ktoromkoľvek momente nášho života. A keďže v tomto svete duality, vo svete vzniku 
a zániku je všetko neisté, je rovnako neistý aj náš život. Preto je dôležité týchto 
momentov radšej mnoho nepremárniť. ■■■■ 
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Myseľ, ktorá má dosť 
 

Grazyna Perl, JDPSN 

 

(Dvíha zenovú palicu nad hlavu a udiera o stôl.) 
Nedosahovanie je dosahovaním a dosahovanie je nedosahovaním. 

(Dvíha zenovú palicu nad hlavu a udiera o stôl.) 
Nedosahovanie. Žiadne nedosahovanie. 

(Dvíha zenovú palicu nad hlavu a udiera o stôl.) 
Dosahovanie je dosahovanie. Nedosahovanie je nedosahovanie. 

Ktoré je správne? 
KATZ! 

Vonku spievajú vtáci, vo vnútri hučí ventilátor. 

 

V Japonsku raz navštívil jeden učený univerzitný profesor jedného zenového majstra. 
Ten ho pozval na šálku čaju. Obaja sedeli a profesor rozprával a rozprával o svojom 

chápaní zenu. Medzitým začal zenový majster nalievať do šálky čaj. Nalieval, 
nalieval a nalieval. Aj keď už bola šálka úplne plná, pokračoval v nalievaní a šálka 

začala pretekať. Profesor neustále rozprával, ale zrazu si všimol, že sa šálka prelieva 
a zvolal: „Prestaň! Už sa tam viac nevmestí, už je plná!“ Vtedy zenový majster 

odložil kanvicu s čajom a povedal: „Presne ako tvoja myseľ. Stále naplnená názormi. 
Ako ťa potom môžem niečomu naučiť?“ 

 
A o tomto je myseľ. Len čo sme sa narodili, začali sme sa učiť. Ale nie len učiť. 
Začali sme si utvárať o všetkom aj svoje názory. Viac, viac a stále viac názorov, 
o všetkom. Toto mám rád a toto rád nemám. Toto je dobré a toto je zlé. Toto je 

pekné a toto je škaredé. A tak ďalej a tak ďalej.  

Ako potom môžeme niečo dosiahnuť, ak je naša myseľ taká preplnená? 
 
 
Rovnako je to s dávaním.  

Ako môžeme niečo dať, keď toho tak veľa držíme? 
 
Nie je to možné. Vtedy nemôžeš robiť vôbec nič.  
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Ale ak svoje ruky otvoríš, môžeš aj dávať, aj prijímať. Otvor svoju myseľ a potom 
toho môžeš veľa dať a aj veľa prijať.  

 

Takže je veľmi dôležité mať myseľ, ktorá má dosť, ktorej to stačí. 
 
 
Ak máš takúto myseľ, potom je možné mať šálku plnú do polovice, do dvoch tretín, 
úplne plnú, aj prázdnu. Vtedy už na tom nezáleží. Len čo robíš práve teraz? Dnes 
mám šálku plnú do jednej štvrtiny – perfektné! 

 

 (Dvíha zenovú palicu nad hlavu a udiera o stôl.) 
Obloha je modrá. 

(Dvíha zenovú palicu nad hlavu a udiera o stôl.) 
Tráva je zelená. 

(Dvíha zenovú palicu nad hlavu a udiera o stôl.) 
Kvety sú červené. 

Je to myseľ, ktorá má dosť, alebo myseľ, ktorá nemá dosť? 
Dnes je nedeľa, 31. júla. 

 

(Formálna reč dharmy Grazyny Perl, DDPSN, počas prijímania inky v júli, 1995 
v Providence) 
 

 

 



 8

 

Kresťanstvo a buddhizmus 

 
Kristus zomrel a vstal z mŕtvych. Kde je teraz? 

Rusty Hicks 
 
 
 

Na jednej návšteve v zenovom centre v New Haven som sa trochu rozprával so 
Sen Sa Nimom o vzťahu kresťanstva k buddhizmu. 

Sen Sa Nim povedal, že základom každého náboženského učenia, ako aj 
kresťanstva je: „Buď v pokoji a vedz, že ja som Boh.“ (žalm 46.) 

Z toho vyplýva otázka: „Ako to dosiahnuť?“ Zmienil som sa o tom, že práve 
toto „ako“ je veľmi dôležité. Pokoj v kresťanstve je vyjadrený skrze Kristovu smrť na 
kríži, ale ďalší krok, to „ako to dosiahnuť“, v modernom kresťanstve často chýba. 

Sen Sa Nim povedal, že správna cesta nezávisí na žiadnej predstave Boha. 
Kresťania, povedal, sú veľmi závislí na svojej predstave o Bohu. Oni len veria 
v Boha, ale ho nenachádzajú. Ako môžeš veriť v Boha, keď nemôžeš veriť dokonca 
ani sebe? Najprv musíš veriť sebe a potom môžeš veriť aj v Boha. Potom môžeš 
zodpovedať otázku, čo znamená „ja“ v Kristovom výroku: „Ja som Cesta, Pravda a 
Život.“ 

 

Potom mi povedal kong-an, ktorý má korene v kresťanstve: „Kristus 
zomrel a vstal z mŕtvych. Kde je teraz?“ 

 

Ale čo je najdôležitejšie, povedal, je vyjasniť si svoj smer krok za krokom. 
Prvým krokom je dosiahnuť pokoj. Potom si môžeš vyjasniť svoje vzťahy s rodinou, 
učiteľmi, priateľmi… toto všetko sa stretáva v akcii LEN TO UROB! Z tohto učenia 
vychádza nová reformácia, založená na jasnom učení tejto cesty, na počiatku ktorej je 
pokoj a pohyb smerom k správnym vzťahom. 
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Možno, že vás bolia nohy, 
možno vás bolí hlava, 

ale získavate niečo neuveriteľného 
 - svoj vlastný život. 

 
Aký je význam učiteľa v zenovom cvičení? 

 

z reči dharmy zenového majstra Dae Kwanga, v roku 2000, v Brne 
 
 

Na začiatku dlhšieho ústrania čítame chrámové pravidlá. Hovorí sa v nich: 
Nebuď pripútaný k slovám svojho učiteľa.  

Často sa stáva, že sa ľudia pripútajú k slovám učiteľa, pretože sa im páči jeho 
reč alebo sa im naopak nepáči čo hovorí.  

Každý chce počuť niečo pekné, niečo z čoho by mal osoh. Keby tak ten učiteľ 
povedal niečo čo by sa týkalo môjho života, čo by mi pomohlo! To však nie je 
správny prístup. Hovoríme tomu pripútanosť k učiteľovi.  
Najlepší zenový učiteľ je pre nás ten, ku ktorému nie sme pripútaní. Znamená to: 
vnímaj skutočný význam slov a niečo urob. V zene prst ukazuje vždy iba na nás. 
Dáva nám veľkú otázku: Kto si? Nikdy na ňu však nedáva odpoveď. Ale vo vnútri 
každého z vás je odpoveď. 

Budha hneď potom ako dosiahol osvietenie, povedal niečo veľmi zaujímavého. 
Povedal: Každý už má budhovskú prirodzenosť, ale ide o to, že o tom nevie, a preto 
trpí.  

 
A preto ti zenový učiteľ a dokonca ani Budha nemôže nič dať.  
 
Skutočná úloha učiteľa je v tom, že ti pomôže, aby si to ty sám pre seba našiel. 

Neprichádza to však z toho učiteľa a preto keď sa viažete k jeho slovám, už ste mŕtvi.  

Omnoho dôležitejšie je pozrieť sa dovnútra a uvidieť, čo skutočne sme. Ľudia 
nerozumejú sami sebe a práve preto trpia. Ide však o to nesnažiť sa porozumieť, ale 
naopak porozumenie odložiť.  

Je to podobné ako s tým profesorom, ktorý sa snažil niečo dozvedieť a hľadal 
nejakú ďalšiu múdru myšlienku o živote. Ľudia však mali od nepamäti veľa múdrych 
myšlienok o živote. Máte ich aj vy, aj ja, každý ich má. Ale čo z toho?  

Pozorujte sa preto veľmi pozorne, preto tu sedíme - možno, že vás bolia nohy, 
možno vás bolí hlava, ale získavate niečo neuveriteľné - svoj vlastný život. 
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Zenová choroba, choroba spánku 

 
 

z reči dharmy zenového majstra Wu Bonga, v roku 1999 
 
 
 

Jeden študent, ktorý predtým žil v Poľsku praktikoval veľmi tvrdo, ale keď 
prišiel do Ameriky stal sa doktorom orientálneho štýlu. Predtým bol doktorom 
západného štýlu. V Amerike sa mu všetko darilo, a tak prestal praktikovať. Raz sa ho 
niekto spýtal, prečo už ďalej nepraktikuje. Odpovedal, že všetko, čo robí, je už 
praktikovanie. Jeho priateľ potom prišiel ku mne a spýtal sa ma na to.  

Je to v poriadku. Ak si čistý, všetka tvoja činnosť je už praxou a žiadna ďalšia 
prax nie je nutná.  

Ale jazyk nemá kosti. Môže sa pohybovať hore, dolu, kdekoľvek. Môžeš 
povedať čokoľvek, ale niečo povedať a niečo urobiť to je rozdiel. To je dôležité.  

Každý môže povedať, že prax je všetko, čo robí, ale povedať to je veľmi 
jednoduché. Preto je formálna prax veľmi dôležitá. Ale nielen to. Niekto je možno 
schopný to uskutočňovať, ale ak povie, že formálna praxe nie je dôležitá, nie je to 
správne. Formálna prax totiž znamená nie pre mňa, je pre ostatných.  

Napríklad zenový majster Seung Sahn praktikuje skoro päťdesiat rokov. Je 
veľmi čistý, je veľký zenový majster, ale aj tak chodí do sály dharmy a praktikuje. 
Pre neho to nie je nutné, ale je to nutné pre jeho študentov. Preto keď niekto povie, že 
celý jeho život je prax a nepotrebuje chodiť cvičiť je to chyba.  

Hovoríme tomu zenová choroba, choroba starých zenových študentov. Noví 
študenti nemajú tento problém. Keď začínajú praktikovať, ničomu nerozumejú, tiež je 
to fyzicky obtiažne, objavujú sa emócie, myšlienky, objavuje sa veľa utrpenia. 
Neskôr je prax bez problémov, veľmi ľahká.  

Ale starší zenoví študenti majú veľký problém. Sedenie je ľahké, telo je v 
pohode, málo myslenia v mysli, život je tiež bez problémov, všetko je 
bezproblémové.  

Potom je neviem veľmi náročné. Už všetkému rozumejú. 
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Problémom starších zenových študentov je, ako majú udržať myseľ 
začiatočníka.  

 
Často sa stáva, že to starší študent nedokáže a objaví sa u neho zenová choroba, 

je to ako spánková choroba. Občas vidíte v sále dharmy, ako niekto spí. To nieje 
takýto problém. Keď má niekto málo myslenia a je unavený, tak spí. Ale spánková 
choroba starých študentov znamená, že vo vnútri je ich otázka skoro mŕtva, žiadny 
oheň. Vy začínajúci študenti ste veľmi šťastní.  

Niekedy sa začiatočník pozerá na starších študentov a myslí si, akí sú dobrí, ale 
nemáte im čo závidieť. Oni by mali závidieť vám.  

V tomto okamžiku máte možnosť voľby: prebudiť sa, alebo ísť za nejakým 
snom. Snom kariéry, snom lásky, akýmkoľvek snom. Zenoví študenti majú zenové 
sny, stať sa zenovým majstrom, zbaviť sa bolesti nôh pri sedení, odpovedať na 
akúkoľvek  koanovú otázku.  

Ale je nutné sa prebudiť, bez ohľadu na to, aký máte sen. Prebuďte sa a iba 
skúšajte neviem.  

To je jedna skvelá voľba, ktorú každý má. V ostatných veciach žiadna 
voľba nie je. O tom, že nie je žiadna voľba som už hovoril s jedným z vás pri 
osobnom rozhovore. Ten študent tvrdil, že prišiel na JMDD z vlastného rozhodnutia. 
Odpovedal som mu: Áno, ty si myslíš, že si sa rozhodol. 
 

Jedna voľba, jediná voľba, tu však je: prebudiť sa, alebo snívať. Moment za 
momentom: prebudiť sa, prebudiť sa, prebudiť sa… Nazývame to buddha. Buddha 
znamená prebudený. Keď sa v tomto okamžiku prebudíte, stanete sa buddhom.  
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Dlhodobé ústranie: kotva našej praktiky 

Mu Sung Sunim 
 

V starých, tradičných spoločnostiach existovali určité mechanizmy, ako 
napríklad vízie v pôvodnej americkej tradícii, ktoré nechávali ľuďom čas na 
pozastavenie sa nad najzákladnejšími otázkami ľudskej existencie. V našej súčasnej 
kultúre je však bombardovanie všednými a nátlakovými informáciami také 
intenzívne, že už ani nie je čas sa z ich vplyvu vymaniť. 

Len čo skončí naháňanie sa za jedným zmyslovým vnemom, hneď sa ľudia 
naháňajú za ďalším, dúfajúc, že tento im už určite prinesie nikdy sa nekončiaci 
pôžitok.  

Samozrejme, toto sa nikdy nestane, a tak sa zháňanie po pôžitkoch nikdy 
nekončí. V tomto type hľadania je tendencia držať sa čo najďalej od všetkých 
negatívnych skúseností, ako je bolesť, zmätok a smútok a na strane druhej zas veľká 
túžba len po príjemných skúsenostiach. Takto sa celý náš život stáva vlečným člnom 
množstva pripútaností a odporu. Výsledkom je potom zjavné nepochopenie toho, o čo 
vlastne v našom živote skutočne ide (stratená myseľ).  

Ak však ideme na dlhodobé ústranie, zvlášť troj- a viacmesačné, je to pre 
mnohých z nás často prvýkrát, keď nie sme bombardovaní všetkými tými 
vonkajšími vplyvmi, a tak sme v tichu dlhého ústrania nútení zaoberať sa len 
nazhromaždeným haraburdím v našej mysli. 

Dlhodobé ústranie je vynikajúcim nástrojom na dosiahnutie pokojnej, „sediacej“ 
mysle. Táto sediaca myseľ je to najvyššie, o čo sa môžeme usilovať, ale bez 
poriadneho sedenia tela sa to stáva len ďalšou hrou mysle. Mnoho ľudí číta knihy 
o zene alebo o iných duchovných záležitostiach mysliac si, že sú už slobodní a múdri. 
Mám jednu takú skúsenosť z návštevy jedného môjho priateľa.  

Rozprával som sa s ním ako so starým priateľom, ale on mi neustále kládol len 
agresívne otázky typu: „Prečo si holíš hlavu?“ „Prečo nosíš tieto sivé šaty?“ „Prečo 
sedíš na poduške?“ „Prečo musíš sedieť tri mesiace?“ Skrátka, jeho postoj bol takýto: 
„Pozri sa, ja som už objavil pravdu alebo môj učiteľ ju pre mňa objavil, a tak som už 
slobodný a môžem ísť, kam chcem. Prečo by si nemohol byť aj ty slobodný tak, ako 
ja?“ 

Aby sme mali skutočne takú slobodu, aby sme mohli ísť, kam len chceme, 
musíme mať silné základy, musíme mať kotvu. Táto kotva je výsledkom poriadneho 
sedenia alebo iného silného cvičenia počas dlhého obdobia. Trojmesačné meditačné 
ústranie je veľmi silným prostriedkom, ktorý nám môže zaobstarať takúto kotvu našej 
praktiky. 

Medzi víkendovým a dlhodobým meditačným ústraním je veľký rozdiel.  
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So zenom som začal v rovnakom období ako s behom na dlhé trate. Preto som 
stále videl zaujímavú paralelu medzi atletikou a zenom.  

Dvoj-trojd ňové ústranie je ako šprint na sto metrov – nazbieraš všetku 
energiu a v jedinej krátkej chvíli desiatich až pätnástich sekúnd odbehneš svoj závod. 
Chce to zaťať zuby a hrubú silu. Ale ak bežíš maratón alebo si na trojmesačnom 
ústraní, potrebuješ iný postoj mysle a iný druh energie. Potrebuješ trpezlivosť, 
vytrvalosť, vieru a motiváciu.  

V maratóne bežíš krok za krokom aj tri a pol až štyri hodiny. Je to úplne iný 
druh nasadenia ako v šprinte. Keď si na dvoj-trojdňovom ústraní, tiež môžeš zaťať 
zuby a vydržať tak celý víkend.  

Ale tri mesiace so zaťatými zubami sa sedieť nedá, za tri mesiace by sa ti 
zuby zlomili. Trojmesačné ústranie znamená nechať všetko ísť: sedenie za sedením, 
hodinu za hodinou nechať odísť naše názory o sebe samom, o praktike, o možnom 
dosiahnutí. Musíš sa naučiť byť k sebe trochu milý.  

Musíš sa akceptovať bez rôznych predstáv a očakávaní, lebo sa zblázniš 
z túžby po tzv. „pokroku“.  Toto všetko má za následok, že práve vlastnosti ako 
trpezlivosť, vytrvalosť, viera a motivácia sa stávajú cestou aj plodmi trojmesačného 
ústrania. 

 

Mnohí ľudia, ktorí sedeli trojmesačné ústrania, mi povedali, že jedny 
z najšťastnejších momentov svojho života zažili práve sediac v meditácii na 
svojej poduške. Nemali ani poňatia, odkiaľ sa tu ten pocit vzal, lebo z okolia 
neprišiel žiadny stimul.  

Namiesto toho sa myseľ upokojila a ponorila sa do prvotného ticha. Tomu 
hovoríme „pokoj“. Z tohto pokoja vychádza mier, múdrosť a súcit. Z tohto pokoja 
vychádza jednoduchosť bytia, ktoré nám hovorí, že sme už dokonalí v každom 
momente, že tu nie je nič, čo by bolo treba pridať alebo odobrať. Všetko, čo musíme 
vykonať, aby sme sa stali dokonalými, je len zotrvať v pokoji a v tichu našou 
mysľou aj telom.  

 
Takéto dlhodobé ústranie je pre teba drahocenným darom.  
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Na druhej strane je však nutné povedať, že či už robíme krátke 
alebo dlhé ústranie, sedenie na poduške nie je časom riešenia 
„problémov“. V tomto zmysle meditácia nie je terapiou.  

Niekedy ľudia robia veľkú chybu mysliac si: „Mám takýto problém a 
teraz neviem, čo s tým. Možno keď pôjdem na ústranie, problém sa 
vyrieši.“ Je pravdou, že počas sedenia sa niekedy riešenie objaví, ale to je 
len vedľajší produkt.  

Najdôležitejšie je porozumieť, že pri sedení sa mení hlavne 
perspektíva nazerania na život. Môžeš zistiť, ako sa stavať k rôznym 
problémom, ale nakoniec je aj tak nutné sa dopracovať k múdrosti, ktorá 
nám daný „problém“ ukáže ako výtvor nášho myslenia, bez vlastnej 
podstaty. Táto múdrosť nám ukáže, že príčina utrpenia leží v našom 
vlastnom uchopovaní a odpore a nie vo veciach alebo ľuďoch okolo 
nás.  

Ak počas dlhého ústrania dávame pozor na zvyky našej mysle, 
uvidíme, že našim mysliam je vlastná potreba rozptyľovania sa od málo 
napĺňajúceho momentu tu a teraz. Naša myseľ nám stále našepkáva, že to, 
čo sa deje teraz, nie je dosť a že treba niečo viac. Takže aby odvrátila 
pozornosť od skúsenosti tejto chvíle, rozohráva rôzne hry. Ak sa raz 
do takejto hry chytíme, prestávame dávať pozor na to, od čoho sa tá 
naša myseľ vlastne snaží uniknúť.  

Vtedy sa stáva veľmi dôležitou pravidelnosť cvičenia. Ak už máme 
spôsob, ako našu myseľ navrátiť späť k momentu tu a teraz, 
vyslobodzujeme sa z väzenia, ktoré vytvorila myseľ zo svojich zvykov.  

Preto naše cvičenie znamená stále znovu a znovu prinavracať 
myseľ späť k tomuto momentu bez myšlienky na stratu alebo zisk, bez 
uchopovania a odporu. A tento proces sa najsilnejšie prejavuje práve na 
dlhých ústraniach, ktoré nás ešte aj učia správnemu vzťahu ku každému 
momentu. Potom môžeme tento tréning použiť aj vo vonkajšom svete: keď 
sme v práci, stávame sa správnymi pracovníkmi, keď sme medzi 
priateľmi, stávame sa správnymi priateľmi a v rodine správnymi 
manželmi, rodičmi, synmi a dcérami. Tento proces je presnou kópiou 
cvičenia na dlhom ústraní: keď sa klaniaš, len sa klaniaš, keď spievaš, 
len spievaš, keď sedíš, len sedíš, keď ješ, len ješ, keď zaznie moktak, 
len ideš do sály dharmy, keď zaznie zvon-budíček, len vstávaš a ideš 
do kúpeľne. Bez uchopovania, bez kontrolovania. V každom momente je 
už všetko dokonalé. A práve táto múdrosť je bránou k oslobodeniu. 


