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nový
b d

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. 

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. 

Buddhova cesta, je nepochopiteľná, sľubujeme, že ju dosiahneme. 
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Čo je najdôležitejšie? 
 

 

Zenový majster Seung Sahn 

 

Veľa ľudí je zmätených z toho čo je ich prácou, koľko by mali cvičiť, koľko 
času by mali venovať rodine.  

Často to spôsobuje neistotu a preto je potrebné  hovoriť o našom smerovaní.  

Prečo žijeme na tomto svete? Toto smerovanie je veľmi dôležité. 

Ak je tvoje smerovanie jasné, potom aj tvoje vzťahy budú jasné, tvoja práca 
bude jasná, tvoje vnútorné cvičenie bude jasné.  

Ak tvoje smerovanie nebude jasné, to znamená, že sa budeš držať svojich 
názorov, svojich podmienok a svojich situácií, potom si už stratil to najdôležitejšie.  

Ak sa takéto myslenie objaví, nevytvoríš si správne vzťahy v rodine, ani medzi 
svojou vnútornou a vonkajšou prácou. Tvoje cvičenie nebude jasné. Nič nebude jasné. 

 Každý má takýto druh myslenia: mám rád filmy, zmrzlinu, dobré reštaurácie, 
chcem priateľa alebo priateľku na spoločné príjemné chvíle.  

Máme množstvo  takéhoto „chcem dobrý pocit“ myslenia. 

Dobré pocity sú občas potrebné, ale predovšetkým, čo je najdôležitejšie? Ak 
tomuto porozumieme, potom nebudú problémy v rodine, vo vzťahoch, v práci, 
v cvičení. Všetko bude správne a v rovnováhe.  
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Východný a západný štýl liečenia 
 
 

z reči dharmy zenovej majsterky Bon Yo (Grazyna Perl) 

 

Otázka: Mám si sadnúť a meditovať, alebo mám ísť radšej do nemocnice a pracovať 
pre chorých ľudí? 

ZM Bon Yo: Túto otázku si praktikujúci ľudia dávajú často. Keď začínajú cvičiť a 
objavuje sa smer, chcú pomáhať. Ale často majú pochybnosti: Aký je najlepší spôsob 
pomoci? Hovoríme, že cesta bódhisattvy je: Ako pomôcť?  

Niekedy študent cíti, že sedenie naozaj nepomáha, alebo sa ho ľudia pýtajú: "Ty 
tu sedíš,  medituješ a to je tvoja pomoc? Nezdá sa mi to úprimné." 

Existuje mnoho rôznych bódhisattvov. Sú ľudia, ktorí pomáhajú chudobným 
a chorým. Napr. Matka Tereza, ktorá strávila celý svoj život s chorými ľuďmi a starala 
sa o nich. To je prekrásna práca. Potom sú ľudia, ktorí zadarmo poskytujú jedlo tým, 
ktorí si ho nemôžu kúpiť, ľudia v nemocniciach, ktorí sa vo svojom voľnom čase 
starajú o chorých, alebo tí ktorí síce nemajú peniaze, ale ponúkajú lásku a priateľstvo 
osamoteným ľuďom. Tí všetci sú bódhisattvovia.  

Potom sú tiež ľudia, ktorí sponzorujú rôzne dobročinné projekty. Nehovorím 
však o ľuďoch, ktorí to robia pre slávu. V USA je človek, ktorý dáva mnohým 
inštitúciám veľa peňazí, ale vždy vyžaduje, aby bolo uvedené aj jeho meno. Jeho 
peniaze pomáhajú, ale myseľ tohoto muža nie je mysľou bódhisattvy.  

 

 

 

 

 

A je ešte jeden typ bódhisattvy. Človek, ktorý praktikuje, aby porozumel sám sebe 
a porozumel ostatným.  
Je to človek, ktorý pozoruje svoju myseľ, ktorý chce pochopiť, čo je naozajstná 
ľudskosť, prečo je na svete toľko utrpenia, ako môže byť zmenené kolo samsáry, 
ako môže byť zmenená svetová karma. Až ten človek porozumie, potom je možná 
aj naozajstná pomoc. 
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Je to podobné ako u rôznych druhov liekov, sú východné a západné.  

Tak isto ako v skutočnom lekárskom svete - orientálna medicína sa zaoberá skôr 
príčinou choroby a západná zase následkom.  

Obe sú dôležité a nevyhnutné, preto musíme reagovať z okamihu na okamih, tak 
ako si to vyžaduje situácia. Mali by sme si vždy zachovávať myseľ bódhisattvy a 
stále pomáhať tým, ktorí to potrebujú. To znamená užívať "západné lieky".   

Potom sú tu "východné lieky", čo znamená, že okamih za okamihom sa 
snažíme vyliečiť príčinu choroby sveta.  

Na tomto svete je príliš veľa utrpenia. Človek sa môže cítiť bezradný. Ľudia 
často hovoria: "Nedá sa už nič robiť." S takouto predstavou potom naozaj nebudete 
môcť nič urobiť. Ale to, ako svet vyzerá, záleží predsa na nás. My ho vytvárame.  

Zatiaľ nie sme veľmi šikovní, pretože nerozumieme ani svetu, ani sami sebe. Je 
dôležité to zmeniť. 

Buddhistické učenie hovorí: "Všetko je vytvorené myslením." Ak začneme 
odtiaľ, potom by sme mali niečo urobiť s našou mysľou. To čo vytvára myseľ je 
príčinou choroby sveta. Dovtedy, dokiaľ sa nezmení ľudská myseľ, nezmení sa 
ani nič iné.  

 

 

Ku chorobe musíme pristúpiť od základov, od jej koreňov. Sedieť pred stenou, 
spievať spolu s ostatnými, robiť 108 poklôn. Skúšať, skúšať, skúšať bez ustania 10 000 
rokov. 

Porozumieť svojej pravej podstate a pomáhať tomuto svetu. To je práca 
bódhisattvy. Nehovor si: "Je to príliš ťažké, neviem to, nedokážem takto pomáhať." 
Iba to skúšaj, úprimne sa snaž. 

Existuje krásny príbeh o malom meste. Ľudia sa tam dohodli, že zorganizujú 
večierok. Každý mal priniesť fľašu vína. Druhý deň večer slávnosť začala prípitkom. 
Všetci si išli natočiť víno zo sudu, ale aké bolo ich prekvapenie, keď v sude bola iba 
voda. Každý si myslel, že keď prinesie namiesto vína vodu, tak to v takom množstve 
nikto nepozná. Ale pretože to prišlo na um každému, tak v sude bola iba voda.  

Môžeš si vybrať, čo urobíš. Ako pomôžeš tomuto svetu, aký liek budeš užívať, 
čo bude tvojou cestou a tvojím smerom. Pre čokoľvek sa rozhodneš, rob to na sto 
percent, s čistou a otvorenou mysľou, s láskou a súcitom.  

 

 
 

Kým sa budeme starať iba o príznaky choroby, bude to ako keby sa prikladal obväz 
na rakovinu. Nepomôže to. 
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Kong-an: Prečo máš dve oči? 
 
 

Na jednom rozhovore v Dharmovom zenovom centre v Los Angeles povedal 
zenový majster Seung Sahn jednej žiačke: „Ľudské bytosti majú dve oči, dve nosné 
dierky a dve uši, ale len jedny ústa.“ Potom sa jej spýtal: 

Prečo máš dve oči? 

Prečo máš jedny ústa? 

Prečo máš dve uši? 
 

Komentár: Ľudské bytosti pôvodne nemajú oči, uši, nos, jazyk, telo ani myseľ. Kto 
vytvoril týchto šesť koreňov? Ty? Boh? Buddha? Kto z nich? Nie, nie, nie. Príčina a 
následok sú veľmi jasné. Všetko vychádza z tvojej karmy. Britský gentleman sa objíma s 
indickým robotníkom a vzájomne sa potľapkávajú: „Je príjemné, že sme sa opäť stretli.“ 

 

 
 

 

Kong-anový výcvik nás učí čakať pod oblakom nepoznania,  
pozerajúc sa tam, kde sa niet na čo pozerať,  

počúvajúc tam, kde niet čo počuť.  
 

Všetky odpovede už máme v sebe.  
Nemusíme hľadať niekde inde. 

 
 
Stephen Mitchell, z predhovoru ku knihe Celý svet je jeden kvet (zbierka kong-anov) 
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Pokazené vozidlo nedokáže ísť ďalej, 

starý človek nedokáže cvičiť 
 

Zenový majster Won Hjo 

Každý vie, že jedlom sa dá ukojiť hlad, ale iba málokto vie, že Dharma je 
liekom proti nevedomosti. 

Múdrosť a cvičenie sú ako dve kolesá jedného voza. Sú pre úžitok všetkých a sú 
ako dve krídla vtáka. 

Je skutočne dobré oddávať toto prázdne telo cvičeniu. Tento pominuteľný a 
vrtošivý život nemôže trvať večne, aj keď si to budeš veľmi priať. Ak sa bude 
schyľovať k večeru, budeš ľutovať, že si necvičil skoro ráno. 

Štyri elementy sa čoskoro rozpadnú, lebo nemôžu trvať večne. 

Radosti sveta, ktorých si teraz užívaš, sa neskôr stanú utrpením. Tak prečo si 
k nim ešte stále pripútaný? Jediná chvíľka trpezlivosti sa stane trvalou radosťou. Prečo 
ešte necvičíš? 

Len predsavzatia nestačia na vyhasnutie sebaklamov. Keď len povieme 
„nabudúce, neskôr“, to nepretne pripútanosti. Je nekonečné množstvo vecí, ktoré nás 
zaneprázdňujú. Len ich všetky jednoducho odhoď. Naše plány sú bez hraníc, prečo 
jednoducho nepreťať myslenie? 

Jeden moment vystrieda nasledujúci moment a čoskoro je preč ďalší deň a 
ďalšia noc. Jeden deň vystrieda nasledujúci deň, uplynie mesiac. Beží mesiac za 
mesiacom, čoskoro je tu ďalší rok. Roky rýchlo plynú a ty stojíš pred dverami smrti. 
Pokazené vozidlo nedokáže ísť ďalej, starý človek nedokáže cvičiť. 
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Záhradka energie 

 

Zenový Majster Seung Sahn 

 

Pod pupkom máme centrum, ktoré sa v kórejčine nazýva „záhradka energie“. Keď 
jeme a dýchame, toto miesto sa stáva zdrojom sily. Keď sa myseľ utíši, vtedy sa táto 
energia šetrí. Avšak naša myseľ je často bez odpočinku, lebo sme v neustálom prúde 
túžob po rôznych zmyslových vnemoch: po kráse, zvukoch, vôni, chuti a po pocitoch. 

Toto zameranie mysle na hľadanie pôžitkov vo vonkajšom svete vyčerpáva našu 
energiu, až nakoniec v našej záhradke nič nezostane.  

Tak sa dostávame pod úplnú kontrolu vonkajších podmienok a vplyvov a strácame 
kontrolu nad naším životom. 

Preto naša meditačná prax znamená: na nič nemysli. Inými slovami, nepoužívaj 
svoje oči, uši, nos, jazyk, telo ani myseľ. Týmto sa naše centrum stáva silnejším a 
silnejším a myseľ sa vyjasňuje. 
 

Ak niekto sedí, všetky vnútorné orgány tela z toho profitujú. Sedenie s vystretou 
chrbticou a tichou mysľou hromadí veľké množstvo energie a všetky funkcie tela tak 

môžu pracovať harmonicky a správne. Dosť často vznikajú choroby práve 
z nedostatku rovnováhy. Preto prv musíš zvládnuť svoje telo a potom sa automaticky 

upraví aj dýchanie a myseľ. 
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meditácia s muchou 

 

sedím si uvoľnený, 
plný mieru a harmónie, 

vnímam svoj pokojný dych, čistú hlavu, 
príjemné teplo sa mi rozlieva do ... 

...do šľaka! 
odkiaľ sem vletela tá mucha? 

počujem ju naľavo, teraz vo veľkom oblúku obletela celú miestnosť, 
... 

  ticho 
... 

KDE JE? 
určite si niekde blízko brúsi svoje chlpaté nohy a mňa asi na tom vankúši porazí, 

... 
už sa blíži, ide po mne ako riadená strela, 

skúsim ju ignorovať, 
premáham sa, aby som nepočul ten prenikavý zvuk, 

nabudúce sa radšej zadusím ale okno neotvorím,  
sedím tu teraz ako taká teplá kôpka a čakám kedy na mňa zletí 

... 
jááj  

už ju mám na sebe! 
to je mučenie! 
prosím, prosím 
len nie na tvár! 

... 
našťastie hodinky ukazujú, že padla 

 
Poučenie z tejto bájky nech si každý domyslí sám. 

 

                                                                                       igor  
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Reč dharmy v Prahe 

Zenový majster Wu Bong (ZMWB) 

 

ZMWB:  Počas svojho života Buddha učil veľa ciest. Všetko nás učí. Všetko sú to 
učebné techniky. Ale ak si pripútaný k jeho slovám, tak sa to učenie stáva tvojou 
prekážkou. Potom môžeš porozumieť Buddhovej reči, no nemôžeš dosiahnuť 
Buddhovu myseľ. Ale je tu jedna cesta, ako sa vyhnúť tomuto problému. Nečítaj 
buddhistické knihy. (Smiech) Aj ja som niekedy veľa čítal. Hovorím vám, žiadne 
buddhistické knihy. (Smiech) Taktiež ani zenové knihy. (Smiech) To je sci-fi. (Smiech) 

Otázka: A čo vyučovacie listy od zenového majstra Seung Sahna? 

ZMWB:  Áno. Každé ráno v zenovom centre ich čítame. Tiež som počúval. (Smiech) 

Otázka: Ako môže čistá myseľ zachrániť všetky bytosti od utrpenia? 

ZMWB:  Jeden známy kambodžský mních, theravádový mních, možno čoskoro 
dostane Nobelovu cenu. Síce už bol nominovaný asi štyrikrát, ale stále ho niekto 
predbehne. (Smiech) Každopádne rád učí týmto spôsobom: mierumilovné srdce 
vytvára mierumilovnú osobu. Môžeš si to zameniť za čistú myseľ, ale on hovoril 
o mieri kvôli situácii v Kambodži, kde je vojna.  

Takže mierumilovné srdce môže vytvoriť mierumilovnú osobu, potom 
mierumilovná osoba môže vytvoriť mierumilovnú rodinu, mierumilovná rodina 

môže vytvoriť mierumilovné okolie, mierumilovné okolie môže vytvoriť 
mierumilovné mesto, mierumilovné mesto môže vytvoriť mierumilovný štát, 

mierumilovný štát môže vytvoriť mierumilovnú krajinu a mierumilovná krajina 
môže vytvoriť mierumilovnú Zem.  

A keďže čítam sci-fi, tak dodám ešte jednu vetu: mierumilovná Zem môže vytvoriť 
mierumilovný vesmír. (Smiech) Ámen. (Smiech) 

Pravý mier tiež neznamená len mier ľudských bytostí. Pred niekoľkými rokmi, keď 
ešte v Rusku vládol Gorbačov a vtedy to bol ešte Sovietsky zväz, tam bola veľká 

konferencia: „Globálne fórum.“ A predmetom tohto fóra bolo: „Životné prostredie a 
ľudské prežitie.“ Bolo to veľmi zaujímavé, lebo každý hovoril o prostredí a o mieri. 

Ale už skoro od samého začiatku tam bola veľká chyba. Hovorili o prostredí, ale 
prečo? Lebo sa báli o prežitie ľudí. Nestarali sa o ostatné bytosti. Pretože mier 

ľudských bytostí vôbec nemusí znamenať mier pre ostatné bytosti. Možno keď ľudská 
bytosť zomrie, možno práve vtedy sú tie bytosti veľmi šťastné, potom majú mier. 

(Smiech) Takže aj mier ľudských bytostí tiež nie je pravý mier.  

Takže mier zvierat, mier stromov, vzduchu, vody a Zeme, mier pre všetko. To je pravý 
mier. 
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Ukážka z pripravovanej knihy  
k 15. výročiu založenia zenu na Slovensku 

 

Skutočný zen pre skutočný život 
 

 
Otázka: Čo by malo ľudí motivovať k hľadaniu cesty prebudenia? 
 
Zenový majster Dae Kwang Sunim: Pozri sa dookola a uvidíš. Keď ľudia 

pociťujú utrpenie, je prirodzené, že sa ho snažia zbaviť. Ale nevedia ako a namiesto 
toho si spôsobujú ešte väčšie. V skutočnosti zbaviť sa utrpenia neznamená uspokojiť 
svoju myseľ "mám rád, nemám rád", ale naopak, zbaviť sa takej mysle. Vtedy každý    
v sebe dokáže objaviť prirodzený súcit. Ale to si vyžaduje naozaj pevný úmysel 
pozrieť sa dovnútra a úprimne si položiť otázku: "Ako ja vo vnútri skutočne 
vyzerám?" Je to, ako keď sa zobudíš zo zlého sna. To je jednoduché prirovnanie. Keď 
si vo vnútri tohto sna, nepostrehneš to. To je dôvod, prečo v tom sne pociťuješ strach. 

 
 
 
 
 



 13 

O: Hovoril si, že človek by sa mal pozrieť do svojho vnútra. Ale to nie je 
jednoduché, lebo tam zbadá aj tiene a rany. A človek sa nerád dotýka vlastných rán... 

 
ZMDK : Sú dva druhy utrpenia: také, ktoré vedie k ďalšiemu utrpeniu - to je 

vtedy, keď jeden druhému ubližujeme; a utrpenie, keď prichádzaš cvičiť, bolia ťa pri 
dlhom sedení v meditácii kolená, nepáčia sa ti ľudia naokolo, situácia je ťažká... Ale 
toto utrpenie vedie k ukončeniu utrpení, lebo vedie k vyčisteniu mysle. Niektorí ľudia 
hovoria, že cvičiť je veľmi ťažké. Ale oproti utrpeniu, ktoré sa odohráva dennodenne v 
ľudskom živote, to vôbec nie je až také ťažké. Je to, ako keď ideš k zubárovi - chvíľu 
to bolí, ale potom je všetko v poriadku. 

 
O: Prečo sa potom niekedy musíme trápiť? 
 
ZMDK : Vytvoríš problém - máš problém. [Smiech] 

 

 
O: Dá sa karma okabátiť, ak vôbec nejaká existuje? 
 
ZMDK : Na karmu nie je nijaký trik. Je len cvičenie, ktoré dokáže tvoju myseľ 

vyčistiť. Najlepší spôsob, ako hovoriť o karme, je hovoriť o zvyku mysle. A zmeniť 
hocijaký návyk našej mysle vyžaduje nejaké úsilie. 

 
O: V buddhizme sa často hovorí - nekontroluj! Ale ak niečo spravím, musím sa 

predsa pozrieť na to, či to bolo správne. Takže ako je to? 
 
ZMDK : Jasne sleduj, čo sa odohráva. Či výsledok tvojich činov vedie k utrpeniu 

teba alebo ostatných. V buddhizme je najdôležitejšie: prečo "to" robíš? Pritom je 
potrebné zahodiť mám rád a nemám rád, lebo je to sebecké. Môžeme to vidieť aj u 
veľkých náboženských vodcov ako Gándhí, Matka Tereza, teda ľudí, ktorí pomáhali 
druhým bez ohľadu na to, či ich niekto za to mal rád alebo nie. 
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O: Špecializuješ sa na kresťansko-buddhistické meditačné cvičenia. Čo môže 
buddhizmus ponúknuť spoločnosti, ktorá má staré kresťanské tradície? 

 
ZMDK : Neviem, ako je to na Slovensku, ale v USA prichádzajú kresťania na zen 

kvôli samotnej meditačnej praxi, pretože súčasné kresťanstvo stratilo kontakt s 
meditačným aspektom. Takisto mnohí ľudia si začínajú klásť hlbšie otázky o svete, a 
tak im nepostačuje náboženstvo založené hlavne na obradoch. Chcú viac. Našou 
úlohou nie je ponúkať im nové náboženstvo, ale poskytnúť nástroj, pomocou ktorého 
dokážu hlbšie realizovať zmysel vlastného náboženstva. Nachádzajú tak skúsenosť a 
nielen ceremónie a obrady. Zen pomáha dosiahnuť pravú podstatu v sebe samom a 
súcit, ktorý sa nachádza v každom z nás. 

 
O: Niektorí ľudia sa na buddhizmus dívajú ako na niečo zvláštne. Aj ako na 

konkurenciu. Namiesto toho, aby hľadali spoločné body... Takže je v buddhizme a 
kresťanstve viac spoločného alebo rozdielneho? 

 
ZMDK : Majú viac spoločného. Už samotný základ je rovnaký. Ľudia žijú v 

utrpení a obe náboženstvá sa snažia nájsť lásku a súcit, a tak sa zbaviť tohto utrpenia. 
Buddhizmus je zaujímavý aj tým, že v jeho histórii sa preň žiadne vojny nikdy 
neviedli. 

 
O: Hlavným smerom pre väčšinu kresťanov je dostať sa po smrti do neba... 
 
ZMDK : Buddhizmus hovorí, že šťastie treba objaviť tu a teraz. Utrpenia sa treba 

zbaviť tu a teraz a lásku a súcit rozdávať každému bez rozdielu. Väčšina katolíkov vie, 
že má niečo robiť pre druhých, ale často to nedokážu. A tak je v nich vnútorné napätie. 
Potom to nakoniec aj možno urobia, ale je to nasilu. Ale oni to často tak nasilu robiť 
chcú! Je to v akomsi obetovaní samého seba, akési zbytočné sebatrýznenie, o ktorom 
hovoria, že je cnosťou. Celé je to však preto, lebo ich myšlienky a činy idú opačným 
smerom. Preto vo vnútri títo ľudia nie sú naozaj šťastní. Stále si myslia, že to "musia" 
robiť a že potom neskôr možno budú šťastní. 

 
O: Kresťania majú snahu robiť ľudí lepšími, ale výsledky sú niekedy povedzme 

rozporuplné, pretože často takáto výchova vedie ľudí ku konaniu zo strachu alebo k 
videniu vecí čiernobielo. 

 
ZMDK : Viem presne, o čom hovoríš, pretože aj ja som bol vychovávaný v 

kresťanskom duchu. Ale je to lepšie ako nič. V zene hovoríme, že "to" má ísť 
prirodzene, zvnútra. A keďže na to katolíci často zabúdajú, musia sa potom 
ospravedlňovať za mnohé prešľapy, ktoré vo svojej histórii urobili. 
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O: Ale je aj veľa kresťanov, ktorí si uvedomujú, že to musí vychádzať zvnútra... 
 
ZMDK : Kresťanstvo ako také má dobré učenie, ale kto ho počúva? Buddhizmus 

má tiež dobré učenie, ale koľkí ho naozaj nasledujú? 
 
O: Mám veľa priateľov, ktorí by aj prišli na meditáciu. Čítajú rôznu ezoterickú 

literatúru, ale neprídu cvičiť, lebo sa držia toho, čo mali dlho vštepované - nebudeš sa 
klaňať inému bohu! Ako im pomôcť prekonať to? 

 
ZMDK : Povedz im, že to nie je tak. Že Buddha na oltári je len symbolika nášho 

pravého "Ja", súcitu a lásky v nás. A spýtaj sa ich, či má kresťanstvo niečo proti láske 
a súcitu. Nemôžeš ich však prinútiť, aby cvičili. Takto by to nefungovalo. 

 
O: Buddhizmus hovorí o reinkarnácii. To je najväčší rozpor, ktorý vidia 

kresťania. Nedokážu pripustiť, že život môže byť kolobehom aj tu na zemi... 
 
ZMDK : Pôvodne princíp znovuzrodenia pochádza zo staršej hinduistickej 

tradície. Buddha povedal, že sú štyri najväčšie ilúzie. Po prvé - pripútanosť k mysleniu 
mám rád a nemám rád - tomu hovoríme ego. Keď máš v mysli túto pripútanosť, 
dostaneš niečo ako charakter človeka, to je druhá ilúzia. Na vyššej úrovni vzniká 
ďalšia ilúzia, a to vtedy, keď si z toho v mysli vytvoríš, že je tu aj nejaká entita ako 
osoba alebo človek, ktorý je nositeľom tohto charakteru. A potom je už len krôčik k 
štvrtej najväčšej ilúzii, že táto osoba má pre toto všetko aj nejaký život. Ak však 
všetky tieto štyri veci sú ilúzie, čo sa potom naozaj reinkarnuje? Preto my v zene o 
žiadnej reinkarnácii nehovoríme. Lebo len práve tento moment je najdôležitejší. 
Pretože to, čím si teraz, je len výsledkom tvojich predchádzajúcich skutkov a 
myšlienok. Dôležité je len, čo robíš práve teraz, lebo práve to ovplyvní aj celú tvoju 
ďalšiu budúcnosť. Preto sa v buddhizme hovorí: "Keď je tento moment jasný, celý tvoj 
život je jasný. Ak nie je jasný, aj celý tvoj život je taký."  

 
Takže kde je potom nebo? 
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O: V mysli. 
 
ZMDK : Takže keď zomrieš, pôjdeš do svojej mysle? Aj Ježiš povedal - 

kráľovstvo nebeské je v tebe. Ale kde? V pečeni? V srdci? Sú ľudia, ktorí veria 
rôznym a niekedy aj čudným veciam. Ale ak necháš odísť všetky svoje malé viery, 
skutočná viera sa objaví sama od seba. 

 
O: V dnešnej dobe ide stále, hlavne v práci, o preteky: byť víťaz - pričom v športe 

všetci štartujú z rovnakej čiary, ale v živote to z rovnakej čiary nie je. Buddhizmus 
hovorí - sedieť, meditovať. Teda láska a súcit. Ale takýto človek bude ťažko medzi 
prvými. 

 
ZMDK : Buddhizmus znamená: v ten istý čas, v tom istom okamihu dosiahnu 

všetci spoločne osvietenie. Ale keď sa všetkého vzdáš, vyzerá to, akoby človek všetko 
prehral... Ale prehrávať znamená vyhrávať. Ako povedal Ježiš: "Poslední budú prvými 
a prví budú poslednými." 

 
O: Ale ja sa pýtam na tých, čo sú najlepší, najbohatší. Ak taký nie som, potom 

musím byť tým druhým, tým, ktorý prehráva... 
 
ZMDK : Aj oni nakoniec zomierajú. 
 
O: Pred smrťou ale môžu byť spokojní so svojím životom... 
 
ZMDK : Koho to zaujíma, keď už sú mŕtvi? [Smiech] V Biblii sa píše: "Je ľahšie 

prejsť ťave uchom ihly, ako bohatému vstúpiť do kráľovstva nebeského." Väčšina 
ľudí, ktorí sa ženú za akýmkoľvek bohatstvom, aj duchovným, nie je naozaj šťastná. 
Takýchto šťastných poznám veľmi málo. 

 


