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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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Táto zbierka je výberom z prednášok a rečí dharmy 

prednesených na Slovensku za posledných 20 rokov, a 

preto dúfam, že mnohí čitatelia objavia aktuálnosť tohto 

učenia vo svojich životoch a nájdu tak v ňom inšpiráciu 

k realizácii svojej pravej podstaty a k pomoci všetkým 

bytostiam. 

 
z predslovu Zenového majstera Wu Bonga 
hlavného učiteľa Európskej zenovej školy Kwan Um 
ku knihe „Skutočný zen pre skutočný život“ 
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Zenová majsterka Bon Jon  

je vedúca učiteľka zenového centra v 

Cambridge v USA, v ktorom počas štyroch 

rokov pôsobila vo funkcii opátky a ktoré je 

jedným z najväčších centier Medzinárodnej 

zenovej školy Kwan Um.  

V roku 1991 získala od kórejského zenového majstra Seung Sahna 

inku (povolenie vyučovať) a v roku 2000 jej udelil úplné odovzdanie 

dharmy - stala sa tak 79. zenovým pokračovateľom ("patriarchom") vo 

svojej línii. 
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Jane v Košiciach 

počas verejnej prednášky 24.3.1993 
 

ukážka z knihy „Skutočný zen pre skutočný život“ 
 
 

Keď svoj základ nájdete čo len jediný raz, uvedomíte si, že ste sa 

zjednotili s celým vesmírom. A byť človekom potom nie je žiadnym 

problémom - dokážete nájsť svoju pôvodnú prácu. 

Potom je to, akoby ste držali v pravej ruke svoje hodinky a chceli ich 

preložiť do ľavej. Nemusíte snáď prehovárať svoju ruku: "Hej, daj tie 

hodinky ľavej ruke, nebuď škrob!" A vaša pravá ruka snáď nepovie: "Nie! 

Nie! Nechcem ich dať ľavej, sú moje!" "No tak, poďme, ty to dokážeš." 

"No dobre, nech ich teda má ľavá ruka." [Smiech] 

Je to bláznivé! Je to to isté telo. Ale každý z nás sa takto správa. Takto 

sa voči sebe správame navzájom. "Nie! Toto je moje, o teba sa nestarám." 

Ale toto všetko je rovnaké telo! Ak ho čo i len raz objavíte, už ste 

Buddhom. Zjednocujete sa s Buddhom, zjednocujete sa s Bohom. 

Zjednocujete sa s celým vesmírom! Vtedy je váš smer veľmi jednoduchý, 

jasný: pomáhať druhým.  
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Zenový majster Su Bong Sunim  

bol nástupcom kórejského zenového majstra 

Seung Sahna a hlavným učiteľom 

Medzinárodnej zenovej školy Kwan Um so 

sídlom v Providence. Zároveň bol vedúcim 

učiteľom mnohých zenových centier v 

Spojených Štátoch, v Ázii, v Austrálii a v Južnej Afrike. Patril k prvým 

študentom zenového majstra Seung Sahna na Západe a podieľal sa na 

zakladaní prvých zenových centier školy Kwan Um vrátane zenového 

centra v Providence a Cambridge. Zomrel v júli 1994 počas ústrania v 

Hongkongu na zlyhanie srdca. 

 

Su Bong Sunim SSN cestoval a vyučoval po celom svete. Rok pred 

svojou smrťou - v roku 1993 - dvakrát navštívil Slovensko, kde viedol 

týždenné intenzívne meditačné ústrania a prednáškové stretnutia. 
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Su Bong Sunim v Bratislave 
počas verejnej prednášky 27.5.1993 

 
 

ukážka z knihy „Skutočný zen pre skutočný život“ 
 

Tento svet má mnoho "mám rád" a "nemám rád". Na tomto svete je veľa 
príjemných i nepríjemných vecí. Všetci ľudia, ktorí veria v nejakú spoločnú vec, 
vytvárajú jednu skupinu a ľudia, ktorí to nemajú radi, vytvárajú inú skupinu. Potom 
všetci tvrdia: "Len tá moja cesta je jediná správna!" Ale čia cesta je naozaj správna? Je 
cesta Slovákov správna? Je cesta Američanov správna? Je cesta moslimov správna? Je 
iná cesta správna? Ktorý život je správny? My všetci sme ľudské bytosti, ale nik 
nechápe, čo je to ľudská bytosť. Ak dosiahneme správnu ľudskú bytosť, dosiahneme 
Veľkú lásku a Veľký súcit a na sto percent sa staneme nezávislými! To znamená, že 
nájdeme svoju prácu! 

Ktosi sa ma pýtal, prečo používam túto palicu. [Dvíha a ukazuje svoju zenovú 
palicu] Kto sa to pýtal? 
O: Ja. 

ZMSB: Táto palica ťa udrie. [Smiech] Čo potom povieš? 
O: Pokloním sa ti. 

ZMSB: To nie je správna práca ľudskej bytosti! 
O: Udriem ťa! [Smiech] 

ZMSB: Nie. Ani to nie je správna práca ľudskej bytosti. 
O: Prečo? 

ZMSB: Kto sa pýta: "Prečo?" Áno, toto je správna práca ľudskej bytosti! [Smiech] 
Táto palica môže udrieť hocikoho - Američana, černocha, Kórejca - táto palica 

ich udrie - BUM! - a všetci povedia - ÁÁÁÁU! Toto je správna práca ľudskej bytosti! 
Je to správna reakcia? 
O: ÁÁÁÁU!!! 

ZMSB: Palica ťa ešte neudrela, prečo už kričíš? [Smiech] Čiže to nie je správna práca 
ľudskej bytosti. [Silný smiech] 

Keď ťa palica udrie, až vtedy povieš ÁÁÁÁU! To je správna práca ľudskej 
bytosti, dobre? Ale keď ťa táto palica neudrie a ty povieš ÁÁÁÁU! - je to len tvoj sen! 
[Smiech] Teda správna ľudská bytosť znamená: v každom jednom okamihu vidieť 
jasne [dvíha palicu], počuť jasne [BUMMM! - udrie zenovou palicou o stôl] a konať 
jasne [dvíha pohár s vodou a pije]. Tento čin, keď pijem, znamená: som smädný, tak sa 
napijem. Ale keď si ty smädná, čo urobím? 
O: Podáš mi vodu a ja sa napijem! 
ZMSB: Správne. Ty chápeš správnu úlohu ľudskej bytosti.
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Zenový majster Wu Bong  

je hlavným učiteľom Európskej zenovej školy 

Kwan Um. Od roku 1972 bol prvým 

študentom kórejského zenového majstra 

Seung Sahna na Západe a podieľal sa na 

založení prvého zenového centra v Európe vo 

Varšave (v roku 1978) i na zakladaní 

ostatných európskych centier školy Kwan 

Um. V roku 1984 mu zenový majster Seung Sahn udelil inku (povolenie 

vyučovať) a v roku 1993 dostal úplné odovzdanie dharmy a stal sa tak 

79. zenovým patriarchom vo svojej línii. 

Je spolumajiteľom strediska pre ortopedické pomôcky a od roku 1995 

žije so svojou manželkou, zenovou majsterkou Bon Jo (Grazynou Perl) a 

dvoma deťmi v Parížskom zenovom centre, na založení ktorého sa 

podieľali. 

Wu Bong SSN od roku 1993 pravidelne navštevuje Slovensko, vedie 

meditačné ústrania a prednáškové stretnutia. V rokoch 1999 a 2000 

udelil inku dvom novým majstrom dharmy. Košická zenová skupina 

cvičí pod vedením Wu Bonga Soen Sa Nima od roku 1993 dodnes. 
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Zenový majster Wu Bong  

na Bindte pri Spišskej Novej Vsi 
počas ústrania 26.1.2002 

 
ukážka z knihy „Skutočný zen pre skutočný život“ 

 
 
 

Otázka: Žije sa ti ľahšie, odkedy si sa stal zenovým majstrom? 

Zenový majster Wu Bong: [Smiech] Keď sa staneš zenovým majstrom, 

získaš viac bolesti hlavy. 

O: Pretože vidíš toľké utrpenie? 

ZMWB: Utrpenie tu bolo aj predtým a bude aj potom. Stále je okolo nás. 

Stať sa zenovým majstrom je práca. Predtým, ako som sa ním stal, mal som 

veľa zamestnaní. Teraz mám o jedno viac. Jeden zo žiakov dnes povedal, 

že možno by mi bolo lepšie sedieť niekde na pláži a popíjať pivko. Áno, 

bolo by to pekné. Ale lepšie je byť tu. 

O: Aká je tvoja práca zenového majstra? 

ZMWB: Moja práca je ako záchodový papier... 

[Smiech] 

O: Čo je najdôležitejšie v živote? 

ZMWB: Ako ti môžem pomôcť? 
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Majster dharmy Andrzej Stec  

je opátom Cambridgeského zenového centra v 

USA, jedného z najväčších zenových centier 

školy Kwan Um. Po pätnástich rokoch 

intenzívneho výcviku v Poľsku, USA a Kórei dostal od svojho učiteľa, 

kórejského zenového majstra Seung Sahna, inku (povolenie vyučovať). 

Od roku 1998 vyučuje rovnako v Ázii, ako aj v USA a v Európe. 

Slovensko navštívil dvakrát, z toho raz ešte len ako pobočník zenového 

majstra Su Bonga v roku 1993 a v máji roku 1999 už ako majster 

dharmy, keď viedol meditačné ústranie a prednáškové stretnutia. 
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Andrzej Stec v Michalovciach, 

počas verejnej prednášky 29.5.1999 
 

ukážka z knihy „Skutočný zen pre skutočný život“ 
 
 
 

Skutočná meditácia nie je meditáciou.  

Každý z nás už zažil viac či menej myseľ pred myslením. Napr. keď 

niečo robíš na 100 %, vtedy subjekt a objekt miznú. Nie je v tom vtedy 

žiadne myslenie. Je to len robenie. Keď ideš tancovať, tak LEN tancuješ. 

Keď pracuješ, tak LEN pracuješ. Každý to môže zakúsiť.  

A naozaj, iba vtedy sme boli naozaj šťastní, keď sme niečo robili na 

100 %. Je však veľmi ťažké udržať si to v každej chvíli a za každej 

situácie. Ale dá sa to naučiť.  

Každé náboženstvo má svoje techniky na to, ako sa zjednotiť s týmto 

vesmírom, ako sa naučiť vnímať pravdu a ako pomôcť tomuto svetu. A v 

buddhizme je práve jednou z techník meditácia.  

Skutočná meditácia nie je meditáciou, ale vlastne znamená, že keď niečo 

robíš, LEN to rob. 
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Majster dharmy Čong An Sunim 
je jeden z najstarších členov školy 
Kwan Um v Budapešti, je prvým 
maďarským učiteľom, ktorý dostal 
povolenie vyučovať zen v línii 
kórejského buddhizmu. Je vedúcim 
učiteľom pre Maďarsko a Českú 
republiku. Zen cvičí od roku 1990. V 
marci roku 1991 sa po prvýkrát 
stretáva so svojím učiteľom, 
kórejským zenovým majstrom Seung 
Sahnom. Pod vplyvom tohto 
stretnutia v roku 1993 odlieta za ním 
do USA, kde pod jeho vedením 

absolvuje začiatkom roku 1994 svoje prvé 90-dňové meditačné ústranie - 
Kjol-če. Po skončení ústrania prijíma mníšske predpisy a v tom istom 
roku odchádza do Kórey, kde absolvuje dvanásť 90-dňových ústraní v 
priebehu šiestich rokov. V roku 1998 absolvuje 100-dňové sólo ústranie 
a 26.8.1999 mu zenový majster Seung Sahn udeľuje inku (povolenie 
vyučovať). V súčasnosti žije v Budapeštianskom zenovom centre Bo 
Kwang Soen Won. 

Čong An Sunim DDPSN od roku 2000, keď začína vyučovať v 
strednej a východnej Európe, pravidelne navštevuje i Slovensko, kde 
vedie meditačné ústrania a prednáškové stretnutia. 
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Čong an Sunim o Slovenskom raji 

 
Predslov ku knihe „Skutočný zen pre skutočný život“ 
 
 

Keď sme dorazili na Bindt (malá osada v Slovenskom raji) do domu, 
kde sme sa chystali intenzívne meditovať nasledujúce tri dni, privítali nás 
majitelia, ktorí boli rovnako vľúdni a jednoduchí ako celá príroda 
navôkol. Na stenách tohto rodinného domu viseli fotky veľkých učiteľov 
rôznych tradícií. Izby boli útulné, sála dharmy veľká, a tak sa tam čoskoro 
všetci naši študenti cítili ako doma. 

Uložil som si formálne šaty vo svojej izbe, otvoril okná dokorán. Dole 
stála stará modrá nákladná tatra. O čosi neskôr som vyšiel na prechádzku 
a uvidel som tú istú tatrovku v žiari zapadajúceho slnka. Stála tam 
obrovská na prázdnych pneumatikách - zjavne tam bola už veky. 
Pozrel som sa na štítok, kde bol dátum a miesto výroby. Zenové vozidlo 
vo vašej krajine je omnoho mladšie a potrebuje úplne iné palivo, ale 
potom dokáže previezť množstvo cítiacich bytostí na druhý breh, kde je 
myseľ oslobodená od všetkého utrpenia, nepokoja, problémov a 
sebaklamov. 

Vrátil som sa do izby a pripravil som sa na cvičenie. Ako padal súmrak, 
na druhej strane ulice sa rozsvecovali svetlá v oblokoch domov. Videl som 
za nimi malé postavičky ľudí, ktorí dokončili svoje každodenné povinnosti 
a zasadli za stôl navečerať sa. 

Keď sme spievali meno Bódhisattvu súcitu Kwan Se Um Bosal, 
uvedomil som si prekrásny pokoj, ktorý sa rozprestieral v meditačnej sále. 
Všetky tváre boli jasné, oči sa ligotali, a keď spev skončil, ticho v 
miestnosti odhaľovalo zmysel slova jednota. 

Moje srdce bolo naplnené radosťou. Odrazu som si prial, aby všetky 
domácnosti na Bindte dosiahli rovnaký pokoj. A nielen na Bindte, ale v 
celej krajine, na celom svete. 

Len v našich srdciach je miesto, kde sa vytvára svet. Len od našich 
myšlienok, slov a činov závisí, aký bude osud tejto planéty a všetkých nás. 
Každý, kto raz skúsil ústranie na Slovensku, to veľmi hlboko zakúsil. 

Na konci nášho ústrania sme sa podelili s našimi postrehmi. Všetci sa 
opäť raz stretneme, aby sme znovu mohli praktizovať túto úžasnú jednu 
myseľ, odniesť si ju v našich srdciach domov a podeliť sa o ňu s celým 
svetom. 
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Zenový majster Dae Kwang 
Sunim  
je opátom Medzinárodnej 
zenovej školy Kwan Um so 
sídlom v Providence (USA). 
Zároveň je vedúcim učiteľom 
zenových centier vo 
Wisconsine, Delaware a 
Providence, v hlavnom chráme 

Medzinárodnej zenovej školy Kwan Um. V decembri 1990 mu kórejský 
zenový majster Seung Sahn udelil inku (povolenie vyučovať) a 6.4.1996 
dostal úplné odovzdanie dharmy a stal sa tak 79. zenovým patriarchom vo 
svojej línii a zároveň oficiálnym nástupcom zenového majstra Seung 
Sahna. 

Dae Kwang Sunim Soen Sa Nim patrí k prvým študentom zenového 
majstra Seung Sahna na Západe a podieľal sa na založení prvého zenového 
centra v Providence i na zakladaní mnohých ďalších zenových centier 
školy Kwan Um. Po dlhoročnej praxi bol v roku 1987 ordinovaný za 
mnícha. Jeho špecialitou sú spoločné kresťansko-buddhistické duchovné 
cvičenia, s ktorými má dlhoročné skúsenosti. Najčastejšie ich organizuje v 
spolupráci s otcom Kevinom Huntom, ktorý je od roku 1953 mníchom 
opátstva Saint Joseph v meste Spencer v štáte Massachussets a zároveň 
členom Výboru kláštorného medzináboženského dialógu, ktorý je 
spoločenstvom Benediktínov a Cisterciánov Severnej Ameriky. 

Dae Kwang Sunim SSN v súčasnosti často cestuje po celom svete a 
vedie ústrania v Severnej Amerike, Európe, Afrike, Austrálii i Ázii. 
Pravidelne navštevuje aj Slovensko. 
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Zenový majster Dae Kwang Sunim 
počas prednášky v Košiciach, 3.7.2001 

 
ukážka z knihy „Skutočný zen pre skutočný život“ 

 
 

Otázka: Prečo si začal cvičiť? 

Zenový majster Dae Kwang: Keď prestanú veci fungovať, treba niečo 
urobiť. Ľudia si naozaj mylne myslia, že červené auto im pomôže. Buddha 
bol ešte mladý, keď začal cítiť, že niečo nie je v poriadku. Bol princom a 
mal sa stať kráľom. Ale pozrel sa bližšie na tri veci - starobu, chorobu a 
smrť. A toto zasiahlo jeho myseľ: nezáleží na tom, koľko budem mať 
peňazí, aké budem mať postavenie, ale tieto tri veci ma neminú.  

Kríza stredného veku prichádza najmä vtedy, keď zomrú rodičia. Vtedy 
sa aj v tvojej mysli jasne objaví, že aj ty raz zomrieš. Základné veci v 
živote sa úplne zlomili. Takže veľakrát sa práve v tejto situácii objaví táto 
veľká otázka. Alebo keď ochorieš, či keď zomrie tvoj priateľ. Lebo v takej 
situácii vidíš aj vlastný koniec. Nikdy nevieš, ktorý tvoj výdych bude 
posledný. To je situácia ľudskej bytosti. Preto je dôležité prebudiť sa teraz, 
lebo nevieš, kedy sa ti to môže stať. Preto som začal cvičiť.  

Ak niekto cvičí, dokáže nájsť odpoveď na tieto otázky. Buddhizmus je 
trochu odlišný od náboženstiev, ktoré väčšinou vznikli na blízkom 
východe. Pretože väčšina z nich je založená na viere. Väčšina ľudí sa pýta: 
"Veríš v Boha? Veríš v Ježiša? Veríš v Korán?" Stále len veríš v to či ono. 
Ale málokto sa pýta: "Čo si dosiahol? Čo si zažil?" Preto hovoríme, že 
buddhizmus je náboženstvo skúseností. My nemáme odpoveď. Iba otázku. 
A najzaujímavejšie na tom je, že na tu otázku máš odpoveď ty. Nájdeš ju 
vo svojom vnútri. Buddhizmus teda nerobí nič iné, iba sa snaží nasmerovať 
tvoju pozornosť na dosiahnutie skúsenosti prežitia odpovede na túto 
otázku. A dôvod, prečo hovoríme o Buddhovi ako o príklade, je ten, že 
Buddha to dosiahol. Aj veľa iných ľudí v buddhizme i mimo neho. Aj Ježiš 
dosiahol odpoveď, Gándhí, Matka Tereza... A tá odpoveď je veľmi 
jednoduchá - láska a súcit pre všetky bytosti. Ale toto je len pekná 
myšlienka. Ale dôležitá je veľká otázka: "Dosiahol si to?" Buddhizmus sa 
veľmi nestará o to, čomu alebo v čo veríš. Ale nabáda ťa na prax, aby si tú 
odpoveď dosiahol. 
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a ďalší a ďalší učitelia (Bódhidharmovia), 
ktorí prišli na Slovensko ... 

EXLUZÍVNE 

len v knihe „Skutočný zen pre skutočný život“ 

 
Zenová majsterka Bon Jo 
je vedúcou učiteľkou zenových centier v Paríži, v Bruseli, v 
Maribore, v Londýne a od roku 2007 aj v Košiciach a v Bratislave 
 
...Poviem vám zábavný príbeh. Pred veľkou bankou stál žobrák. Z 
banky vychádzal bankár v dobrej nálade. Žobrák od neho žiadal 

dolár na kávu. Keďže bankár bol dobre naladený, dal mu desať dolárov - nech si dá 
desať káv. Ďalší deň išiel bankár opäť do banky a videl, ako sa k nemu blíži ten istý 
žobrák a udiera ho do tváre. "Prečo si ma udrel?" "Pre tvojich desať káv som nemohol 
celú noc spať!" [Smiech] 
 
 

 
Majster dharmy Andrzej Piotrowski  
je vedúcim učiteľom pre Litvu 

 
...Mali by sme byť s našimi očakávaniami triezvi a hlavne trpezliví. Je 
veľmi ľahké upadnúť do duchovného alebo spirituálneho 
materializmu. Ego si neustále hľadá spôsoby: "Nechcem žiadne 
peniaze, nechcem dobré auto, vôbec ma nezaujíma sex, nechcem 

žiadne vysoké postavenie, lebo teraz som sa rozhodol, že budem svätec!" [Smiech] 
 

 
 

Heila Downey  

Pôsobí v Afrike a Južnej Amerike 
 
...Buď opatrný! Buď pozorný! Existuje jedno buddhistické príslovie. 
Tvoj najväčší nepriateľ ti nedokáže ublížiť tak, ako tvoja nestrážená 

myseľ. Takže aká je tvoja myseľ práve teraz? 

 


