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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. 

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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Otázky a odpovede, 
ktoré odzneli počas Kjol Če v roku 2000, v Poľsku 

Kjol Če je v kórejskej zenovej tradícii intenzívne 21 až 90 dňové ústranie 
 
 
Otázka: Niekedy sa po cvičení cítim výborne, ale teraz sa cítim úplne 
nanič. Prečo? 
Zenový majster Wu Bong: Niečo chceš, preto!  

Na začiatku nemáme žiadne predstavy, pretože nevieme čo môžeme 
očakávať. Po cvičení sa cítime veľmi dobre, veľmi čisto. 

Starší žiaci ale začnú rozmýšľať: „Cvičím už 
dlho a nič som nedosiahol.“ Potom idú na 
ďalšie cvičenie a zase nič nedosiahnu. Objavia 

sa zlé pocity. 
Ak chceš radu, odhoď: „Ja chcem niečo“ a potom sa znovu objavia 

dobré pocity. Až sa nakoniec stane, že zlé aj dobré pocity budú mať pre 
teba rovnaký význam. Zlé pocity budú tvojim dobrým učiteľom aj dobré 
pocity budú tvojim dobrým učiteľom. Čo je to, čo umožní aby nás všetky 
tieto pocity učili? NEVIEM.  

  

 

O: Čo mám robiť? Nemôžem sedieť, pretože ma štípu komáre. 
ZM Wu Bong:  Keď sedíš nemôžeš robiť nič. Nemôžeš sa veľmi hýbať, 
odháňať ich. Také je pravidlo pri sedení. To je veľmi dobrá situácia pre 
komárov. 

Jeden zenový majster mal veľmi zaujímavú 
praktiku. Skúšal svoju trpezlivosť, lásku 
a súcit. Vyšiel von a sedával tam kde bolo 
veľa komárov. Komáre prilietali a pili jeho 

krv. Keď majster čo len raz pomyslel na komárov s nepriateľstvom, vtedy 
celý deň nič nejedol. Každý deň takto živil komáre. 

Možno máš teraz pred sebou možnosť skúsiť takýto druh praktiky. 
 

 
O: Mal si niekedy také odosobnenie kedy si s nikým nerozprával? 
ZM Wu Bong:  Samozrejme, vtedy keď som robil odosobnenie sám. 
 
 

Niečo chceš, preto! 

Keď sedíš, 
nemôžeš robiť nič 
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O: Aké ťažké je takéto odosobnenie?  
ZM Wu Bong:  Pre mňa bolo veľmi ťažké, pretože som mal jeden veľmi 
vážny problém. Volalo sa to lenivosť. Išiel som na stodňové odosobnenie 
a mal som veľmi intenzívny plán. Na samom začiatku štyri hodiny spánku, 
potom praktika s malými prestávkami na odpočinok, chôdza. Potom som na 
radu svojho učiteľa zmenšil dobu spánku na dve hodiny. Jedna od 23.00 - 
24.00, druhá od 3.00 - 4.00. Posledný týždeň som nespal vôbec. Po tomto 
odosobnení už môj problém s lenivosťou nebol taký veľký. 
 
O: Je to preto, že individuálne odosobnenie je také nepríjemné, že keď sa 
skončí zdá sa tvoj život  príjemnejší?  
ZM Wu Bong:  Odosobnenia sa nerobia preto aby život bol príjemnejší. Ak 

rozmýšľaš v kategóriách: tu je odosobnenie a tu je 
ostatný život – vytváraš protiklady. Kjol Če je 
teraz tvojím životom. 

 
 
O: Hovoril si o lenivosti. Mohol by si o tom povedať viac, pretože každý 
z nás má podobný druh problému?  
ZM Wu Bong:  Lenivosť je niekedy problém. Nikomu sa nepáči, zobudiť sa 

skoro ráno a potom robiť praktiku. Keď 
sa objaví takéto lenivé myslenie, to 
neznamená žiadny problém. Problém je 
keď lenivé myslenie počúvneme 
a riadime sa ním. Vtedy je potrebné užiť 

liek na lenivosť. Veľa ľudí si o sebe myslí, že sú leniví, ale sú len veľmi 
sebakritickí, v skutočnosti sú veľmi pracovití. To ale nebol môj prípad. 
Skutočne som bol lenivý. Mal som rád zen ale nerád som praktikoval. 
 
 
O: Aké ďalšie zmeny si pocítil počas svojho odosobnenia? 
ZM Wu Bong:  Pre niektorých ľudí by mohli byť skoro osudné – po 
skončení som vážil o 10 kíl menej.  
 
 

Kjol Če je teraz 
tvojím životom 

Problém je, keď lenivé 
myslenie počúvneme 

a riadime sa ním 
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O: Prečo je nočná praktika taká potrebná?  
ZM Wu Bong:  Kto povedal, že je potrebná? 
O: Ty si to povedal. 
ZM Wu Bong:  Nič také som nepovedal. Možno som povedal: „Praktika z 
momentu na moment je veľmi potrebná, nočná, denná, na poludnie. 
O: Ale ty sám si robil nočnú praktiku. 
ZM Wu Bong:  Ak sa pre nočnú praktiku niekto rozhodne, potom veľmi 

pomáha, pretože na Východe sa hovorí, 
že čas medzi 24.00 - 3.00 je „Čas bohov“. 
V noci a cez deň možno sledovať rôzne 
energetické vplyvy. A tento čas je časom 
vysokej energie. To je všetko. Keď spíš, 
je to tiež dobrá praktika. 

  
 
O: Hovorí sa že praktika by mala trvať 24 hodín denne. Poznáme spôsob 
praktiky na sedenie, poklony, jedenie. Ale keď spím, tak ako?  
ZM Wu Bong:  Akým spôsobom spíš?  
- pýtajúci sa pokladá na zem a ukazuje spiacu 
polohu.  
ZM Wu Bong:  OK. Máš veľmi dobrú 
techniku.  
O: Existuje nejaká špeciálna príprava na spánok?  
ZM Wu Bong:  Áno, umy si zuby. 
 
 

Praktika z momentu 
na moment je veľmi 

potrebná, denná, 
nočná, na poludnie 

Máš veľmi dobrú 
techniku  
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O: Je odosobnenie iba jediným spôsobom na vyliečenie lenivosti?  
ZM Wu Bong:  Nie. Myslím, že to nie je jediný spôsob. Pre mňa to bol 
vtedy najlepší spôsob. Ale mám priateľa, ktorý 
mal podobný problém s lenivosťou ako ja, no 
nikdy nerobil žiadne dlhé odosobnenie ani 
nočnú praktiku a teraz je Zenovým majstrom 
v New Yorku.  Je však veľmi sústavný vo svojom cvičení.  

Moje cvičenie bolo nárazové, určite to sami poznáte. Mal som 
obdobia intenzívneho cvičenia a potom zasa všetko prestalo. Môj priateľ ale 
cvičil každý deň, síce nudne ale veľmi trpezlivo. Ak sa ti podarí takto 
cvičiť, potom nepotrebuješ nič špeciálne. 
 
O: Mám pocit, že ma všetci iba strašia: moja babička, rodičia, aj moji 
učitelia. Že keď nebudem cvičiť, budem trpieť. Je dobré cvičiť preto, že sa 
niečoho obávam? 
ZM Wu Bong:  V skutočnosti ťa nik nemôže nastrašiť, iba ty sama. Časom 
sa strach stane druhom múdrosti. 
 Kedysi dávno sa niekto spýtal Buddhu: „Aké je tvoje učenie?“ 
A Buddha iba sedel. Ten človek ale bol veľmi šťastný a ďakoval mu: 

„Ďakujem ti Buddha!“ Žiak Ananda sa 
Buddhu spýtal: „Za čo ti ten muž 
ďakoval?“ Buddha odpovedal: „On je 
ako bystrý kôň. Pohne sa už keď uvidí 

tieň biča.“  
Ľudia sú svedkami mnohých utrpení, čítajú noviny, pozerajú televíziu, 

vidia čo sa deje v svete ale zdá sa im to vzdialené. Nedotkne sa ich to. Až 
dovtedy kým v ich rodine niekto neochorie alebo nezomrie, Vtedy začnú 
mať veľkú otázku: Čo je to život?“ Niekoho sa nedotkne ani to. Až kým 
sami neochorejú a neležia na smrteľnej posteli – „Ach, o čom bol celý ten 
život?“ Keď cvičíš, staneš veľmi bystrým koňom. Nie je potrebné aby ťa 
niekto strašil. Sama pobežíš. 
 
 
ZM Wu Bong:  Máme ešte dva dni Kjol Če. Dva dni nie je veľa, ale je to aj 
veľmi veľa. Môže sa veľa podariť. Každý si môže vybrať. Z momentu na 
moment sa môžeme nechať ovládať našimi myšlienkami, alebo sa môžeme 

Moje cvičenie bolo 
nárazové  

Časom sa strach stane 
druhom múdrosti  
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zobudiť. Dva dni sa zdajú málo, ale keď sa nám podarí zobudiť sa 
v každom momente týchto dvoch dní, dosiahneme cieľ tohto Kjol Če. 
 Naša praktika je veľmi jednoduchá. Dá sa vyjadriť dvoma slovami: 

„Zobuď sa!“ Ako sa môžeme zobudiť? Je potrebné 
sa vrátiť k najzákladnejšej otázke akú si môžeme 
v našom živote dať: „Kto som?“ Veľa ľudí skúša 

odpovedať veľmi múdro, filozoficky, humanisticky. To sú úvahy vysokého 
stupňa, ale keď sa dlho bavíme na vysokom stupni zabúdame na to, čo sme 
vedeli ešte pred školami.  

A naše Kjol Če je ako návrat do predškolského obdobia. Tu sú múdre 
úvahy prázdne. Tu je dôležité iba jedno poznanie. „Kto si? NEVIEM“ To je 
materská škôlka. Potom ďalej už vysoká škola nie je problém. Každý by 
chcel skončiť univerzitu bez základnej školy. To nefunguje.  

 

 
Otázky a odpovede, 

ktoré odzneli počas Kjol Če v roku 2001, v Poľsku 
 

 
Zenová majsterka Bon Yo: Je medzi vami vyznávač judaizmu? Je medzi 
vami katolík, kresťan? Je medzi vami buddhista? Alebo je medzi vami 
zenový žiak? 
- [niekoľkí dvihli ruky] 
ZM Bon Yo:  Tak málo? (smiech) 
Podozrievate ma, že chystám nejaký trik, že? (smiech) 
Teraz mám pre vás radu. Vezmite židovstvo, katolicizmus, kresťanstvo, 
buddhizmus, zen a vyhoďte to všetko von oknom! Predstavte si, že to 
robíte. Všetko to vezmite a šup! Na smetisko. Urobili ste to? A teraz, čo 
zostalo? 
O: Smetisko.  
ZM Bon Yo:  To je tam za oknom. Čo zostalo tu? Reč Dharmy? Ľudia? 
Nejaké úvahy? 

Zobuď sa!  

Všetko to vezmite a šup! 
Na smetisko! 
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O: Prázdnota.  
ZM Bon Yo:  Prázdnota nerozpráva!  
O: Vzduch.  
ZM Bon Yo:  Vzduch nerozpráva.  
- [Niekto udiera o podlahu]  
ZM Bon Yo:  Iba to?  
O: Tvoje šaty sú sivé.  
ZM Bon Yo:  Ďakujem pekne.  
 
ZM Bon Yo:   To som vám chcela ukázať. 
Vo svojom živote si okolo seba budujeme rôzne veci: vzdelanie, peniaze, 

náboženstvo, filozofiu, cvičenie, 
zen, tao, čokoľvek. A zrazu v nás 
nezostane nič živé – zostaneme 
utlačený, celkom nehybný. Na 
jednej strane si vytvárame niečo, 
čoho sa môžeme držať – súčasne 

však TO drží nás! Stávame sa väzňami.  
Raz sa ma ktosi spýtal: „Aký vzťah má zen k náboženstvu?“  
Poľsko je predsa katolícka krajina.  
Vtedy som mu povedala:  „Veríš v Boha?“  
"Samozrejme!"  
"Povedz mi preto, čo je to Boh?"  
Nevedel odpovedať, preto som mu napovedala: "Hovorí sa v náboženstve, 
že Pán Boh stvoril človeka na svoj obraz. Keď v to veríš, povedz mi: Kde je 
Boh?“  
 

Ak o niečom vieš, že sa ti to iba sníva, máš šancu sa prebudiť. Ale ak 
je to taký skvelý sen ako 
Kjol Če, môže sa stať, že 
snívajúc tento sen 
prestaneš byť pozorný.  

Vzniká predstava, 
že všetko je správne – 
pretože robíme správnu 
vec. Tú najlepšiu vec na svete – sedíme Kjol Če.  

Na jednej strane si 
vytvárame niečo,  

čoho sa môžeme držať  
- súčasne To drží nás 

Sen o zenovej praktike, o osvietení, 
o špeciálnych energiách, o státí sa 

Bóddhisatvom – to je vážny, až 
démonický sen  
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V čase keď iní „hlupáci“ pijú, jedia, sexujú, naháňajú sa za peniazmi, 
ja sedím Kjol Če – som ten jediný múdry. To je veľmi nebezpečné 
myslenie, veľmi nebezpečný sen. 

Sen o peniazoch a iných veciach nie je až tak nebezpečný, pretože sa 
z neho možno zobudiť. Ale sen o zenovej praktike, o osvietení, 
o špeciálnych energiách, o státí sa Bóddhisatvom – to je vážny, až 
démonický sen. Ten sen do nás vsiakne a veľmi ťažko sa zmýva. Nebadane 
je možná padnúť do pasce myslenia – Som duchovná osoba, preto som 
lepší.  

 
V našom myslení je taký háčik na, ktorý sa ľahko chytí potreba 

nejakej kariéry, uznania. Vzniknú takzvané „peniaze mysle“. Jedným 
druhom takýchto „peňazí“, “zenových peňazí“, „peňazí praktiky“ sú      
kongany. Pamätám na časy, kedy sme mali ako zenoví žiaci rozhovory 
typu: „Koľkými bránami si prešiel? Ja už piatimi! A ty? – ako na trhu. 

Uvedomte si, že všetko je to iba sen. Všetko! Kovové peniaze 
a zenové peniaze. Sedenie na trhovisku a sedenie na poduške, medzi tým 
nie je rozdiel. 
  

 

O: Chcela by som sa spýtať majsterky na ego. Často sama pozorujem, že 
začínam pociťovať nenávisť na niečo čo si predstavujem ako ego. Je to 
správne? Hovoríš, že by sme sa mali mať radi. Ako je to s egom? Máme ho 
nenávidieť alebo milovať? Keď silno cvičím, objavuje sa vo mne nenávisť 
na samu seba, ťažko sa my udržiava milujúca myseľ.  

ZM BON YO:   Mala by si prestať cvičiť! Je niečo zlé v tvojom cvičení, 
keď sa objavuje nenávisť. Alebo 
musíš cvičiť ešte viac. Koľko robíš 
poklon? 

O:  Skúšam tisíc.  

ZM BON YO:   Potom zmeň svoju praktiku. Urob ju silnejšou. Nerob tisíc 
poklon. Urob iba tri poklony. Rozumieš? To je opäť ten istý problém. Nie, 
ako veľa? Ale, ako? A prečo? 
 To o čom rozprávame je EGO. Čo je to ego? Ego to je „ja“.  

Mala by si prestať cvičiť, 
alebo cvičiť ešte viac  
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Keď budeme toto „ja“ 
nenávidieť, kam dôjdeme? 
Kam sme už zašli?  

Pozrime sa na svet 
okolo nás, čo sa v ňom deje. 

 V našom cvičení veľmi silno hovoríme o viere v seba. Poznaj „ja“, 
zmier sa s „ja“, maj rád „ja“. Až potom môžeš porozumieť aj „ty“, alebo 
„oni“, akceptovať „oni“, mať rád „oni“. Nie je možné to nenávidieť, nie je 
potrebné to ani milovať. Jedno aj druhé je záhuba, pasca, cesta do pekla. 
Nebojuj za mier, buď v mieri. Medzi iným aj so svojím „ja“. 
 

Keď tu sedíme, môžeme mať pocit straty času, veď je toľko čo 
môžeme inde urobiť. 

To je veľmi dobrá 
otázka, ktorú si dáva 
veľa ľudí. Ja sama som 
sa s ňou tiež zaoberala 
počas svojej praktiky.  

Prvé čo ráno hovoríme je: „Cítiacich bytostí je nespočetné množstvo, 
sľubujeme, že ich všetky zachránime.“ Kto ale stojí ako v prvý v tom rade 
bytostí? V mojom rade tam stojí „ja“, v tvojom „ty“. V rade každého stojí 
ako prvý „ty“. Najskôr musíš pomôcť sebe. Ak nedokážeš pomôcť sebe, 
nedokážeš pomôcť nikomu inému. 

Keď som bola na Kjol Če v Kórei, Dae Soen Sa Nim hovoril ako sa 
svet mení. Nastáva čas, kedy sa objaví veľa chorôb, nešťastí, veľa ľudí 
zomrie. Spýtala som sa ho: „Ako je možné pomôcť?“ Vtedy sa ma spýtal: 
„Pomôcť? Pomôž sebe!“  

To je veľmi silné učenie. Pomôž sebe!  
Nie je nič také ako zbytočne strávený čas na Kjol Če.  
Mnohí z vás si hovoria: „Toľko už sedíme, mesiac, dva mesiace – 

a nič. Za chvíľu Kjol Če skončí a nič 
sa neobjavilo.“ 

Ale naozaj sa nič neobjavilo? 
A čo vlastne chcete aby sa objavilo? 
Naozaj viete čo chcete? Osvietenie? 

Čo je to osvietenie? Kto mi to môže povedať? Porozumenie? Porozumenie 
čoho? To je vážna vec – čo chceš? Hovorí sa: „Dávaj pozor na to čo chceš, 
lebo raz to môžeš dostať.“ Čo s tým potom urobíš? Jeden z vás povedal: 

Zmeň svoju praktiku.  
Urob ju silnejšou.  

Nerob tisíc, ale iba tri poklony  

Najskôr musíš pomôcť sebe. 
Ak nedokážeš pomôcť sebe, 

nedokážeš pomôcť nikomu inému 

Naozaj sa nič neobjavilo? 
A čo vlastne chcete aby sa 

objavilo? 
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„Nestačí iba sedieť.“ A ja hovorím: „O to vlastne ide. Iba sedieť. Nič 
nevytvárať, iba sedieť.“ To stačí. 

 
 

 
 

Otázky a odpovede, 
ktoré odzneli počas Kjol Če v roku 1997, v Poľsku 

 
 
Otázka: V mojom každodennom živote mám veľkú túžbu cvičiť, 
meditovať. Keď som ale tu, na ústraní, táto potreba sa stráca. Musím sa 
nútiť do cvičenia a iba čakám kedy sa to skončí. Ako by som mohol 
dosiahnuť v tom rovnováhu? 

ZM Wu Bong:  To je preto, že rozdeľuješ svoj život na každodenný 
a cvičiaci. Je to veľký omyl. Musíš nájsť iný 
spôsob. Cvičenie je každodenný život. 
Každodenný život je praktika. Keď pracuješ 
nemusíš myslieť na formálnu praktiku. Tvoja 
práca je tvojím cvičením. Teraz si na Kjol Če a môžeš si myslieť, že sa 
nevieš dočkať konca, kedy sa vrátiš do „každodenného života“ k bežným 
činnostiam. Ale toto je tvoj každodenný život. Tento moment je tvoj 
každodenný život. Keď prestaneš robiť rozdiely nebudeš mať žiadny 
problém. 

Tvoja práca je 
tvojím cvičením 
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O: Ale v každodennom živote mám viac problémov ako tu. 

ZM Wu Bong:  Ľahká pomoc. Ohol si hlavu, staň sa mníchom a buď tu 
celý čas. Veľmi jednoduché. (Smiech) 

O: Neoddeľovanie každodenného života od praktiky je veľmi ťažké. 

ZM Wu Bong:  Ak ideš na pivo s priateľmi, kvôli čomu piješ? Môžeš ísť 
s priateľmi a pritom nepiť ako oni. Ideš s nimi, pretože ak by si neišiel  

nebol by si s nimi v kontakte. 
Ale nepiješ veľa. Ak chceš 
pomáhať svojim priateľom, je 

prirodzené ísť s nimi a spolu s nimi niečo robiť. Oni pijú a ty si dáš iba 
jedno pivo. Jedno pivo môže vystačiť aj na šesť hodín. Opiť sa nie je 
potrebné, ale dôležitá je spoločná činnosť. 

Ak ideš napríklad do knižnice a učíš sa, tak sa iba učíš, ako pri 
meditácii. Pol hodiny sedíš a potom je prestávka, meditácia v chôdzi, vtedy 
telo znovu zrelaxuje. Po určitom čase práce malá prestávka. 
 
 
O: Buddhistické prostredie znepokojilo nedávne posolstvo pápeža Jána 
Pavla II o buddhizme. Hlavne časť, v ktorej hovoril, že buddhizmus je 
ateistické náboženstvo. Aký je tvoj názor? 

ZM Wu Bong:  Znamená to, že pápež nerozumie buddhizmu. Buddha nikdy 
nepovedal Boh, alebo nie-Boh. 
Nerozprával o tom. Nikdy nepovedal, že 
nie je Boh. Ateizmus znamená nemať 
Boha. Ak by pápež povedal, že buddhizmus má agnostické sklony, s tým by 
som súhlasil. Agnostizmus znamená: Neviem čo je pravda, ale hľadám ju. 
  
 
O: Pomôcť ľuďom, ktorí chcú je ľahšie ako pomôcť tým, ktorí to nechcú. 
Čo vtedy mám robiť? 
ZM Wu Bong:  Musíš zistiť čo chcú. 
 
O: Je taký názor, že cesta Zenu je taká istá ako cesta ktorú mal Ježiš 
Kristus. To by znamenalo, že Ježiš bol veľkým žiakom Zenu. Aký je tvoj 
názor? 
ZM Wu Bong:  Zen nemá cestu. Ak máš cestu, už to nie je Zen. 

Opiť sa, nie je dôležité. 
Dôležitá je spoločná činnosť  

Neviem čo je pravda,  
ale hľadám ju  
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O: Čo to znamená, že Zen nemá cestu? 
ZM Wu Bong:  Čo robíš práve teraz?  
O: Sedím a rozprávam sa s tebou. 
ZM Wu Bong:  Áno. Rozumieš. 
 
O: V našej škole máme desať brán (konganov), ktorá je najlepšia?  
ZM Wu Bong:  Všetky sú zlé. 
O: Ani tá pred chrámom nie je dobrá? 
ZM Wu Bong:  Musíš tam zájsť a vyskúšať ju. 
 
  
O: Ak sa nám niekto zverí o svojom úmysle samovraždy, čo robiť? 
ZM Wu Bong:  Nedávno za mnou prišiel človek a povedal mi že veľmi 
vážne rozmýšľa o samovražde.  

Musíme si uvedomiť jednu dôležitú vec. Ak niekto hovorí 
o samovražde, to znamená, že už hľadá pomoc. Povedal som mu: Á, 
samovražda, to je dobrý nápad! Ale zabiť svoje telo, to nie je to správne, 
musíš zabiť seba. Zabiť svoje ja, moje, mne. Potom som mu povedal: Ja 
som propagátorom samovraždy. 
 
 
O: Pred rannou praktikou vstávam skôr, robím poklony naviac, aby som bol 
viac prítomný na cvičení. Potom som prebudený a všetko vidím jasne, pri 
sedení som koncentrovaný. Neskôr ale príde moment, kedy akonáhle 
počujem čukpi (palica, ktorou sa ohlasuje začiatok cvičenia) začnem 
zaspávať. Stáva sa mi to napriek mojej úprimnej snahe. Odkiaľ to 
prichádza?  

ZM Wu Bong:  Tvoja otázka musí viac 
narásť. Kto som? Vtedy príde energia.  

To že zaspávaš nie je zlé, znamená to, 
že nemáš veľa myslenia. Vtedy je veľmi 
ľahké zaspať. 

Kedysi v našom zenovom centre v Providence s nami cvičil jeden 
kórejčan, ktorý sa volal Lee. Veľmi silne cvičil. Niektorí ľudia robia takú 
praktiku, že si nikdy neľahnú spať. Celý čas iba sedia. V noci spia iba 
posediačky. Aj Lee robil takúto praktiku. Raz sa vybral ešte s iným 
mníchom autom do Kalifornie. Mali sa striedať pri riadení. Auto malo 

Otázka : Kto som? 
musí viac narásť, 

potom príde energia  
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automatickú prevodovku, iba jeden pedál na plyn a jeden na brzdu. Keď 
prišiel rad na Leea, používal iba jednu nohu, ďalšiu nohu si zohol a položil 
na druhú. O chvíľu zaspal a auto zišlo z cesty. Z nehody vyšli obidvaja bez 
zranenia, no auto bolo úplne zničené. 

Stalo sa to kvôli tomu, že si Lee vypestoval zvyk zaspať v meditačnej 
pozícii. Preto pozor.  (Smiech) 

 
O: Ako sa dá pomôcť niekomu, kto je psychicky chorý a v nemocnici?  
ZM Wu Bong:  Ak môže cvičiť, potom sa s ním môžeš porozprávať 
o praktike. Ak však ten človek nechce alebo nemôže cvičiť, potom ak 
nemáš špeciálny výcvik, nemôžeš robiť nič, potom skús iba milé slovo, 
prines dobré jedlo a potom môže pomôcť lekár. 
O: Ja som lekár.  
ZM Wu Bong:  Takže máš špeciálny tréning na prácu s takýmito ľudmi, tak 
ho použi. Ak chceš urobiť niečo špeciálne, mal by si skúsiť špeciálnu 
praktiku. Skús Kwan Seum Bosal. Každý deň skúšaj KIDO. 
 
 
O: Keď vidím, že niekto na kom mi záleží, robí vec, ktorá ho ničí, či už 
alkohol, drogy, veľa práce a poviem mu: Počúvaj, potrebuješ s tým prestať. 
Je zlé že veľa piješ. On mi odpovie: Neboj sa, 
mám to pod kontrolou. Čo mám vtedy robiť? 

ZM Wu Bong:  Utrpenie ktoré príde pomôže 
tomu človeku lepšie ako ty. V niektorých 
situáciách pomôže iba viac utrpenia. Keď sa 
objaví, porozprávaj sa s tým človekom. Ak ti na niekom veľmi záleží môžeš 
dovtedy robiť špeciálnu praktiku pomoci. 
 

V niektorých 
situáciách pomôže 
iba viac utrpenia 
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O: Ale kým sa to utrpenie objaví, tak sa už nebude týkať iba toho človeka 
ale aj jeho rodiny. 

ZM Wu Bong:  Áno to je pravda. Ale ak niekto nechápe, že je chorý, ani 
najlepší lekár mu nedokáže pomôcť. 

Aj keby s ním rozprával sám Buddha, nič by nezmenil.  
Ak niekto pochopí, že je chorý, je 

už na pol ceste k uzdraveniu. Ak niekto 
povie: „Som chorý, potrebujem 
pomoc.“, je to veľký pokrok. Nejde tu 
iba o tvojho priateľa. Pozri sa na tento 

svet. Je veľa chorých ľudí ale nepovažujú sa za chorých. Naopak aj 
spoločnosť ešte podporuje tento druh choroby hromadenia majetku. Je 
veľmi ťažké takýmto ľuďom vysvetliť že sú na niečo chorí, ale utrpenie je 
vynikajúci učiteľ. 
 
 
ZM Wu Bong:  Je veľa chorých ľudí, ale spoločnosť ich za chorých 
nepovažuje. Stáva sa dokonca, že spoločnosť ešte podporuje takýchto druh 
choroby, napr. hromadenie majetku. Je potom veľmi ťažko vysvetliť 
takýmto ľuďom, že sú na niečo chorí, avšak utrpenie je trpezlivý učiteľ. 

Kedysi na Kjol Če cvičil so mnou aj veľmi dobrý priateľ z Kanady, 
teraz je mníchom v Kórei. Vždy keď mal rozhovor s Dae Soen Sa Nimom, 
DSSN na neho strašne kričal. Častokrát bol na neho veľmi zlý, napriek 
tomu že môj priateľ cvičil veľmi silno. Vstával v noci, aby robil dodatočnú 
praktiku. V prestávkach keď na Kjol Če nebola práca, robil tisíc poklon 
denne.  

Bolo mi to veľmi ľúto a tak som išiel za DSSN a povedal som mu, že 
môj priateľ sa veľmi trápi. Vtedy mi DSSN povedal: „Stále málo, potrebuje 
ešte viac utrpenia!“ Teraz je môj priateľ veľmi vážnou a slávnou 
Osobou v Kórei. Je riaditeľom vo svätyni v Hwa Gye Sah.  

 
Ako sme už rozprávali, tento svet je veľmi popletený. Nedávno som 

bol v africkom buši. Sú tam obrovské rozľahlé terény a veľmi veľa rôznych 
divých zvierat. Chodili sme so sprievodcom a hľadali a pozerali divé 
zvieratá: slony, levy, opice, byvoly, nosorožce a iné. Spomenul som si 
vtedy na to čo DSSN často hovoril, že levy majú radi iba levy, psy majú 
radi iba psy, a mačky iba mačky.  

Aj keby s ním 
rozprával sám Buddha, 

nič by nezmenil 
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Pozorovali sme napríklad z auta skupinu levov. Levy sa boja človeka, 
pretože človek v aute je pre nich ako keby neviditeľný. Mohli sme vojsť až 
do samého stredu skupiny a pozorovať správanie levej rodiny. Zistili sme, 
že levy žijú vo svojej komunite, kde síce sú rôzne hádky a spory, ale 
napriek tomu je medzi nimi akási harmónia a vzájomné puto.  

To isté sa deje v skupine hyen. Jedinými zvieratami, ktoré tolerovali 
popri sebe aj zvieratá iných druhov boli bylinožravce. Žirafy, gazely, 
antilopy sa pásli spolu, tolerujúc sa navzájom, ale bez známok nejakého 
záujmu. 

Tá istá podobnosť sa ukazuje aj u ľudí. Často je medzi členmi jednej 
rodiny všetko v poriadku, avšak nezaujímajú ich iní ľudia. Ľudia, ktorí 
cvičia môžu prekonať toto zvieracie myslenie. Nie je potrebná veľká 

vedomosť aby sme videli čo je zdrojom 
tohto myslenia, sú to: Ja, moje, mne. 
Každá bytosť na svete chce dosiahnuť 
šťastie. Iba ľudia však majú danosť 
rozoznať situáciu v ktorej sa nachádzajú. 

Bez utrpenia nie je šťastie. Utrpenie – šťastie, noc – deň, dobré – zlé, to je 
svet dualizmu.  

Naozajstné šťastie je za týmto dualizmom, keď nemám „moje“ 
utrpenie ani šťastie. To je vtedy keď sa myseľ stane čistá ako zrkadlo. 
Potom, ak je niekto šťastný – som šťastný, ak je niekto nešťastný – som 
nešťastný. Nazýva sa to myseľ Bóddhisatvy. Každý z vás skúša, to už je 
myseľ Bóddhisatvy.  

Toto Kjol Če sa končí zajtra. V skutočnosti sa však Kjol Če nekončí 
dokiaľ kdesi existuje zvieracie myslenie. Preto každý z vás má pred sebou 
veľa práce. Iba to urobte.  

Ďakujem. 

Iba ľudia majú danosť 
rozoznať situáciu, 

v ktorej sa nachádzajú 


