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Drahí priatelia! 

 

Dovoľujeme si Vám oznámiť úžasnú novinu! 

 

Nášmu spoločnému priateľovi a učiteľovi dharmy 

Olegovi Šukovi, bol 20.septembra 2009 vo Varšave, hlavným 

učiteľom zenovej školy Kwan Um pre Európu zenovým 

majstrom Wu Bongom, slávnostne udelený titul   

 

MAJSTRA DHARMY zenovej školy Kwan Um! 

(v kórejčine tzv. Dži Do Pop Sa) 

 

Týmto naša Slovenská zenová škola Kwan Um po 

bezmála dvadsiatich rokoch  

svojej existencie takpovediac dospela, lebo vychovala 

spomedzi svojich  

študentov svojho prvého majstra a stala sa tak už naozaj 

úplnou - s vlastným učiteľom. 

 

Srdečná gratulácia nášmu prvému majstrovi Olegovi Dži 

Do Pop Sa, našej zenovej Sanghe i celej buddhistickej obci na 

Slovensku!!! 
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Inka reč Olega Šuka 
20. septembra 2009 
Zenové centrum  
Falenica v Poľsku 

 

(Oleg Šuk zodvihol zenovú palicu nad hlavu a udrel na stôl) 
Náš učiteľ Soen Sa Nim povedal, že pri tomto údere všetci 

aspoň na chvíľu zažívajú osvietenie. 
(zodvihol zenovú palicu nad hlavu a udrel na stôl) 

Pri tomto údere všetci strácajú osvietenie. 
KATZ! 

Vidím tu nádherne usmiate tváre. 
 

Pred dva a pol tisíc rokmi  Šakjamuni Buddha meditoval 
niekoľko dní, uvidel prvú rannú hviezdu a dosiahol osvietenie.  
Bola tá hviezda niečím iná ako ostatné? Bola to snáď špeciálna 
hviezda pre osvietenie?  

Kedysi dávno jeden mních zametal cestičku pri chráme, keď 
jeho metla odhodila kamienok a ten udrel do bambusu. Keď 
mních začul tento zvuk dosiahol osvietenie. 
Bol ten zvuk iný ako ostatné zvuky? Vydal ho snáď špeciálny 
bambus osvietenia? 

Kedysi dávno jeden zenový majster pri meditácii začul krik 
vtáka v lese a dosiahol osvietenie. 

Asi to tiež nebol špeciálny vtáčí spev. [Smiech] 
Všetci zažívame nejaké situácie, míňame množstvo kameňov, 

stromov a nemusia nimi byť iba cyprusy v záhrade. Momenty, 
ktoré zažívame sú akoby obyčajné. Niekedy robíme aj chyby. Ale 
ako vieme zo zenových historiek, aj chyby môžu viesť k 
osvieteniu. Ako v prípade mnícha, ktorý zle počul odpoveď na 
otázku „Čo je to Buddha?“ a namiesto odpovede svojho majstra 
„Buddha je myseľ“, rozumel „Buddha je slamený sandál“. A túto 
chybu udržiaval dlhý čas. Až sa raz potkol, čo bola jeho ďalšia 
chyba,  a keď spadol na zem a jeho slamený sandál pristál na 
jeho hlave, dosiahol osvietenie.    

Aj my zažívame množstvo momentov, kedy môžeme otvoriť 
svoju myseľ. 
Veď aj momenty, ktoré sa najskôr javia ako chyby môžu otvoriť 
našu myseľ. 

Môžeme prežiť každú situáciu a nájsť v nej správne riešenie. 
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Keď máme jasný smer, akákoľvek situácia, dobrá alebo zlá, 
môže pomôcť nielen nášmu životu, ale aj životu ľudí alebo bytostí 
okolo nás. 

Ale, ako povedal Soen Sa Nim, dosiahnutie osvietenia je 
stratou osvietenia. Preto je potrebné udržiavať jasnú myseľ. 

Táto ceremónia nie je iba pre mňa alebo pre Bogušu (pozn. 
spolu s Olegom prijímala Inku). Táto ceremónia je pre vás 
všetkých. Nie je iba o tom, že dostávame kasa a nejaké certifikáty. 
V skutočnosti vraciame dlh množstvu ľudí, ktorí nás niečomu 
naučili. Niektorí ľudia nás inšpirovali aj tým, že prestali 
praktikovať. [Smiech]  

A iní zase tým, že napriek všetkému ostali a praktikujú 
ďalej. 

A za to vám všetkým pekne ďakujem. Dúfam, že vydržíte a 
budeme spolu praktikovať naďalej. 

Chcel by som vám porozprávať jednu krásnu príhodu. Stala 
sa na jednej paralympiáde počas súťaže v behu. Na štarte stáli 
ľudia s rôznym mentálnym postihnutím. 

Keď zaznel výstrel, všetci začali bežať. 
Zrazu jeden chlapec spadol a rozplakal sa. 
Všetci bežci zastali, vrátili sa, pomohli mu vstať a potom 

spolu dobehli do cieľa. [Smiech] 
Hlúpa myseľ, povedalo by sa. [Smiech]  

Ale veľmi sa podobá prísahe bóddhisattvu. Kým všetky bytosti 
nedosiahnu osvietenie, dovtedy budeme praktikovať. Možno bude 
nutné stále sa vracať pre tých čo spadnú a prestanú cvičiť, 
budeme ich musieť dvíhať, pomáhať im až kým všetky cítiace 
bytosti dosiahnu osvietenie. 

No netreba sa držať ani toho. Je potrebné udržiavať hlúpu a 
hladnú myseľ. A táto naša hlúpa a hladná myseľ nám ukáže 
jasný smer, bez obmedzení. 

Tento kyj držalo predo mnou v rukách veľmi veľa učiteľov. A 
vydávali ním takýto zvuk:  
(zodvihol zenovú palicu nad hlavu a udrel na stôl) 

Líši sa tento zvuk (zodvihol zenovú palicu nad hlavu a udrel 
na stôl) od zvuku, ktorý robieval  Seung Sahn Seon Sa Nim, alebo 
ktorý robili učitelia Bon Šim alebo Wu Bong?  

Len počúvajte.  
(zodvihol zenovú palicu nad hlavu a udrel na stôl) 

Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli na túto ceremóniu 
a podporujete tým našu praktiku. 

Nestraťte túto myseľ. A pozývame vás na oslavu. 
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Počas ceremónie Inka sa Oleg Šuk ako adept na titul majster 
dharmy podrobil verejnému súboju dharmy, pričom 
ktokoľvek mohol predstúpiť a položiť mu otázku  
 
Oleg: Ahoj Dušan 
Dušan: Ahoj Oleg. Som veľmi rád že ťa tu vidím. Ty si pred rokmi cvičil džudo a preto tak 
trochu rozumieš bojovému umeniu. 
Oleg: Tak trochu 
Dušan: Teraz sa stávaš majstrom dharmy. A pretože je majster ako majster, mám pre teba 
malý darček od nás karatistov (podáva Olegovi čierny karatistický opasok). 
Mám pre teba aj otázku. Majster bojového umenia a majster dharmy, v čom sa líšia? 
Oleg: Všetci používajú jeden chvat. 
Postav sa, ukážem ti aký. (obaja sa postavili a Oleg objal Dušana) (smiech a potlesk) 
––––––––––––– 
Poľský študent: Dobrý deň. 
Oleg: Dobrý deň   
Študent: Zenoví majstri a zenoví učitelia učia svojich žiakov aj údermi zenovej palice. Ty 
ešte nemáš zenovú palicu, možno za pol hodiny ju budeš mať, ale teraz ju nemáš. Čím ma 
teraz udrieš? 
Oleg vzal karatistický opasok, ktorý mal vedľa seba a udrel ním žiaka po ramene. 
(smiech a potlesk, obaja sa uklonili) 
––––––––––––– 
Ľubor: Oleg ty si prišiel z Kazachstanu potom si bol v Bratislave, tam si založil Sanghu, 
potom si odišiel do Košíc, tam si založil Sanghu, takže sú tri rôzne miesta tvojho pôsobenia: 
Bratislava, Kazachstan, Košice.  
Odkiaľ je ale tvoje pôvodné ja? 
Oleg: Ty už rozumieš. 
Ľubor: Tak mi to povedz. 
Oleg: Sedím tu a rozprávam sa s tebou na ceremónii. 
Ľubor: Ďakujem za učenie. 
––––––––––––– 
Ola Porter, zenová majsterka: Mám psa a ten pes žije celý svoj život v zenovom centre. 
Keď bol ešte mladý často chodil do sály dharmy. Raz tak prišiel pred oltár a začal štekať na 
Buddhu. Povedz mi prečo ten pes štekal na Buddhu? 
Oleg: Ty už vieš. 
Ola: A čo mi povieš ty? 
Oleg: Haf, haf, haf. 
(obaja sa uklonili) 
––––––––––––– 
Poľský žiak: Mám na teba otázku. Učitelia často hovoria, že zen nie je nič zvláštne. My ale 
počas cvičenia robíme veľa zvláštnych vecí, máme zvláštne misky, zvláštne šaty, teraz máme 
zvláštnu ceremóniu. Načo je to všetko dobré? 
Oleg: Pre teba. 
(obaja sa uklonili) 
––––––––––––– 
Martin : Ahoj Oleg. V piatok skoro ráno sme sem prišli spolu autom a vtedy si bol zenový 
študent. Teraz tu sedíš a dostaneš Inku. Zajtra keď pôjdeme domov budeš už zenový učiteľ. 
Aký je rozdiel medzi Olegom, ktorý prišiel a teraz tu sedí a medzi Olegom, ktorý zajtra pôjde 
domov? 



 6

Oleg: Ty už rozumieš. 
Martin: Nerozumiem. 
Oleg: Keď prídeš na križovatku, poviem ti kam máš ísť. 
(obaja sa uklonili) 
––––––––––––– 
Poľská študentka: Minulý rok bol vytvorený tento krásny oltár. Prečo bol urobený? 
Oleg sa postavil a uklonil pred oltárom, potom dodal: Aj pre teba. 
(obaja sa uklonili) 
––––––––––––– 
Zenový majster Dae Džin: Dobré popoludnie. 
Oleg: Dobrý deň. 
ZM :  Mám pre teba otázku. Minulú noc sa stalo niečo hrozné. Pricestoval som veľmi neskoro, 
okolo polnoci. A všetci buddhovia, bódhisattvovia a učitelia sa napili a padli mŕtvi k zemi. 
Tak, čo môžeš urobiť? 
Oleg: Dži Džang Bosal, Dži Džang Bosal, Dži Džang Bosal 
ZM : Dži Džang Bosal je mŕtvy! 
(smiech) 
Čo môžeš robiť? 
Oleg padol ako mŕtvy k zemi. 
ZM : Správne! 
 (obaja sa uklonili) 
––––––––––––– 
ZM Bon Jo po poľsky: - Ahoj Oleg: 
Oleg: Ahoj Bon Jo. 
ZM : Už vieme, že si prišiel z Kazachstanu,  bývaš na Slovensku, často prichádzaš do Poľska. 
Hovoríš, rusky, slovensky, poľsky. Teraz sa staneš učiteľom a v minulosti každý učiteľ mal 
svoj jazyk (spôsob) učenia. Vztýčený palec, suché hovno a rôzne ďalšie. Takže máš na výber 
tie všetky a aj  tie, ktorými hovoríš. Povedz mi, aký je jazyk, ktorým budeš učiť. 
Oleg po poľsky: Ako ti môžem pomôcť? 
(obaja sa uklonili) 
Oleg po rusky ešte dodal: Ako ti môžem pomôcť? 
(smiech) 
––––––––––––– 
Zenová učiteľka z Nemecka: Som veľmi zneistená, pretože raz je bóddhisatva Kwan Seum 
Bosal na obrázku vyobrazený ako muž a inokedy ako žena. Prosím ťa poraď mi v tom 
zmätku. Je Kwan Seum Bosal muž alebo žena? 
Oleg: Ako ti môžem pomôcť? 
Zenová učiteľka: Správne. 
(obaja sa uklonili) 
––––––––––––– 
Zuzka, Olegova manželka: Ľudia sa často pýtajú o čom je zen a čo znamená. A zvykneme im 
hovoriť že je to o tom aby boli v každej situácii prítomní, aby rozoznali svoju úlohu, a svoj 
správny čin, a ešte hovoríme, že pre iných. A oni všetkému rozumejú iba nerozumejú prečo 
pre iných.  Rozumejú všetkým postupným krokom ale nie tomu prečo pre iných. 
Ja mám pre teba takú otázku. Čo im máme odpovedať. Prečo pre iných? 
Oleg: Odpovedaj im, že pre nich. 
Zuzka: Hmm, myslím, že tomu budú rozumieť. 
(smiech, obaja sa uklonili) 
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E-mailový rozhovor s Olegom Šukom,           
pri príležitosti čerstvého udelenia titulu 
"Inka" 
rozhovor bol uverejnený na www.rime.cz 
 
 

V akej tradícii cvičíš zen? Čo je pre ňu 
charakteristické?  
Oleg: Ako ti  môžem pomôcť? ☺    

Pretože viem, že čitatelia by určite uvítali dlhšie 
rozprávanie, pridám viac.  
Tradícia v ktorej cvičím je kórejská. Je totožná so 

starou zenovou tradíciou čínskeho zen buddhizmu pri jeho vzniku. Tým, že 
Kórea bola dlho uzavretá svetu, spôsob odovzdávania učenia sa zachoval 
v pôvodnej forme, neprešiel takými zmenami ako v Japonsku.  

Táto škola je charakteristická silnou meditačnou praktikou a kong-
anovým  
výcvikom. Dá sa to v krátkosti  povedať aj dvoma slovami: Všetko to odhoď  
☺    

Ciele sú ako v mahajáne: zachrániť cítiace bytosti od utrpenia, alebo 
tiež ako  
môžem pomôcť tomuto svetu.  
 
Čo je to vlastne inka?  
Inka je oficiálne povolenie vyučovať kong-anový zen a je to takzvané 
potvrdenie  
o odovzdaní dharmy (učenia). Cvičiaci sa stáva učiteľom.  

No napriek tomu mam dojem, že sa stávam ešte viac žiakom. Môj 
zenový majster Wu Bong mal pravdu, keď povedal, že to ozajstné cvičenie 
začína až po ceremónii Inka. Vtedy som mu ešte neveril ☺     
 
Čo to pre teba znamená?  
Predovšetkým splácanie toho, čo som obdržal od svojich učiteľov.  
Vracanie dlhu ľuďom v sanghe, ktorí so mnou cvičili a inšpirovali ma tým, že 
vydržali, ale aj tým, že cvičiť prestali.  
 
Obdržal Inku ešte niekto iný na Slovensku alebo v Čechách?  
V našej tradícii bohužiaľ doteraz nie, o tom ako je to u ostatných tradíciách 
zenu informácie nemám. Určite by bolo dobre keby to malo čo najviac ľudí, 
mal by som menej práce ☺     
 
Mohol by si povedať pár slov o svojom súčasnom živote (práce, rodina, 
manželstvo, sangha, prax)?  
Všetko je moja prax. Práca, rodina, manželstvo, sangha. Ináč sa to ani nedá.  

Aj keď veľa ľudí si to delí, mne sa zdá, že sa to oddeliť nedá. Každá 
chvíľa nášho života by mala byť praxou. Ona v skutočnosti aj je, len my to 
niekedy nechceme pochopiť. Až keď všetky delenia odhodíme, stane sa každá 
chvíľa nášho života našou praxou. Praxou pre iných. V škole pre žiakov. 
Doma pre rodinu.  
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Učím na umeleckej škole už viac ako 20 rokov, je to tvorivá práca, 
škola je  
zameraná na výtvarný smer, máme tam široký záber. Od malých šesťročných 
detí až po maturantov a dospelých. Človek si tam nemôže dovoliť vytvárať 
stereotypy a samozrejme musí byť aj sám aktívny. Rozprávame sa tam nielen 
o výtvarných veciach ale preberáme aj životné témy.  

V rodine je prax ešte silnejšia, dobre sa poznáme a tak tam už nikto 
neverí nejakým maskám, vidíme do seba a nedá sa nič skrývať. Som ženatý a 
mám skvelú manželku, s ktorou sme spolu zakladali sanghu na Slovensku. 
Je to už viac ako 25  
rokov čo sme spolu. Mám dve skvelé deti. Varíme, upratujeme, máme psa a 
kocúra ☺     

Sangha je naša väčšia rodina, tam prax pokračuje. Nerobím rozdiely 
medzi jedným a druhým, stále je potrebné robiť to čo pomáha fungovaniu 
rodiny. Dávať ľuďom duchovnú potravu aj normálnu, budovať, upratovať, 
riešiť konflikty, viac objímať, byť stále prítomný a vnímavý. Vkladať do toho 
srdce a nehrať iba nejaké role, zvlášť nie tie, na ktoré nemáme. Keď urobíš 
chybu, neboj sa povedať prepáč.  

Keď treba tak zakročiť a povedať tvrdé slovo. A potom ešte o to viac 
objímať.  

Toto je moja prax. Potom máme akože formálnu prax, ta znamená byť 
prítomný keď medituješ, spievaš, sedíš, klaniaš sa. A robiť to na 100 
percent. Teraz sa k tomu ešte pridá učiť iných a byť akousi smetnou 
nádobou pre problémy iných. Miestom kde každý môže zo seba vysypať, 
zbaviť sa svojho smetia. A byť tým človekom, ktorý im dá radu. Skúšať to 
robiť. Dúfam, že nejaké rady ma napadnú ☺      
 
Mohol by si povedať nejaký "zenový" vtip?  
Mám rád taký „zenový“ o ruských alkoholikoch.  
O nich sa hovorí, že pijú na 100 percent.  
Dvaja alkoholici tak spolu sedia a jeden vyberie butilku a naleje do pohára 
vodku.  
Ponúkne ju tomu druhému: Dáš si?  
Ten druhý mu odpovie: Nie, teraz nie.  
A ten prvý po chvíli: A teraz?  
☺ Presne to vystihuje dôležitosť každého ďalšieho momentu ☺ Vždy je nový 
a čistý.  
 
Máš nejakú osobnú vzpomienku na svojho kórejského zenového majstra 
Seung Sahna Sen Sa Nima?  
Som odchovanec európskej školy. So Sen Sa Nimom som sa stretol len 
niekoľkokrát. Aj keď som bol niekoľko mesiacov v Kórei, podarilo sa mi s ním 
stretnúť  iba málo.  

Bol to však úžasný človek. Veľký majster, učiteľ.  
Bol som pri tom keď bol na návšteve v Prahe. Stále bol obklopený staršími 
žiakmi a nebola možnosť sa k nemu dostať bližšie. Tak som sa mu prizeral 
iba z diaľky.  
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Keď sme ho odprevádzali na letisko, situácia bola rovnaká. Plno žiakov 
okolo a nijaký voľný priestor. Bohužiaľ dnes už nikto z tých žiakov 
nepraktikuje zen. Bolo tam cez 50 ľudí.  

No v jednom momente sa akosi všetci niekam pobrali a Sen Sa Nim 
ostal úplne sám. Stáli sme so ženou iba asi dva metre od neho.  

Poobzeral sa okolo. Uvidel nás a pozval nás bližšie.  
Keď sme prišli, spýtal sa ma: Máš otázku?  
Práve v ten moment som nič na srdci nemal. Tak už to býva v blízkosti 

dobrého učiteľa. Sen Sa Nim si ma dlho premeriaval pohľadom, zavŕtal sa mi 
do až duše svojimi úzkymi, hnedými očami. Po prieskume spokojne povedal: 
Dobre. A spokojne prikývol. A potom ešte raz dodal: Dobre, OK.  

Možno mu to aj dobre padlo, lebo niekoľko dní sa ho sústavne všetci 
niečo pýtali. Stále a neprestajne. Odpovedal každému.  

Potom sa otočil sa k mojej manželke a spýtal sa jej: Prečo je nebo 
modré?  

Ona mu odpovedala: Na nebi sú mraky.  
On jej na to: Nevytváraj mraky, OK? 
A zasmial sa. Potom nás zase rozdelila vlna ľudí a dlhé roky som sa 

k nemu nedostal, až neskôr v Kórei. Ale to už bol nemocný.  
Stále učil a odpovedal každému.  
Ten pohľad jeho očí sa niečoho vo mne dotkol. Silno to mnou pohlo. 

Dovtedy som takýto zážitok nemal. V ten moment všetko zmizlo. Zmizol 
majster aj ja. Trvalo to chvíľku, ale bolo to nekonečné.  

Bolo to ako v knižkách a filmoch? Možno ☺      
Možno sa vtedy na letisku iba dvaja ľudia stretli pohľadmi.  
Ten pocit, ktorý sa ma vtedy dotkol bol čistý a šíri.  
Táto skúsenosť ma sprevádzala vo chvíľach, keď som sa už už chcel 

vzdať cvičenia a skončiť, keď som zažíval sklamanie, zúfalstvo a podobne. 
Pomohla mi vždy nájsť cestu ďalej.  

To je všetko o Sen Sa Nimovi. Zmenil mi život. Bolo to viac ako jeden 
moment.  

V našej škole sa učíme neviazať sa na učiteľa. Zen učí slobode od 
všetkého. Napriek tomu mám medzi učiteľmi dobrých priateľov a s 
niektorými sme ako rodina, možno aj viac.  
 

Škola Kwan Um má veľa učiteľov, majstrov, dharma bola odovzdaná 
veľakrát a človek si môže vybrať toho, s ktorým chce praktikovať. 
Začiatočníkom by som odporučil „dobrého a milého majstra“. 

No časom je dobré sa poobzerať po takom, ktorý ti najmenej vyhovuje 
☺     To je najlepšie cvičenie, dobré zrkadlo. Dostane na povrch všetky 
“mám rád a  nemám rád“, každú pripútanosť. Až keď ju uvidíš, tak ju môžeš 
zahodiť. Ale nie každý to naozaj chce. Máme to vlastne radi, bojíme sa stratiť 
časť seba, svoje ja, moje, mne.  

Ťažko sa to spraví s milým učiteľom.  
Najväčší majster leží však hlboko v nás. To je ten najlepší.  
No aj toho treba neskôr zahodiť ☺     
Ako hovorí staré zenové porekadlo: „Stretneš majstra - zabi majstra“ 
No dúfam, že v mojom prípade to nikto nevezme doslovne ☺      
Všetkým držím palce v cvičení. Nech sú všetky bytosti šťastné.  
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Reč dharmy zenovej majsterky Soeng Hyang 
zverejnená v Primary Point a na www.kwanumzen.cz,  

preložená Věrou Hrůšovou 
 

Zenová majsterka Soeng Hyang je hlavná 
učiteľka Medzinárodnej školy Kwan Um Zen. Soeng 
Hyang SSN je pravidelným návštevníkom Európy 
a vedie tu duchovné cvičenia. Prenos dharmy získala 
od zenového majstra Seung Sahna 10. októbra 1992. 
Bola jednou z jeho prvých amerických študentov, 
ktorí pod jeho vedením cvičili od roku 1972.  

Pomohla založiť Providence Zen Center a žila 
tam sedemnásť rokov, pomáhala v mnohých 
administratívnych činnostiach.  

Zenová majsterka Soeng Hyang má dcéru a žije 
so svojim partnerom v Providence, Rhode Island, 
USA. 

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

Když jsem se postavila, abych přijala titul zenové mistryně školy, 
ozval se nadšený potlesk. A jak jsem tak stála a čekala, až potlesk 
skončí, prolétlo mi hlavou staré důvěrné varování. Uznání a nadšení 
jsou příjemné, ale není to to, čeho je nejvíce potřeba. Skutečně 
nepostradatelným darem je mít pravidelnou dávku zpětné vazby a 
zdravé kritiky.  

Zenový mistr Seungh Sahn říkával: "Lidé, kteří ti lichotí, nejsou 
tvoji přátelé. Naopak, nejvíce ti pomáhají lidé, kteří tě kritizují." 
 

V zenové praxi jsou vašimi nejvyššími učiteli lidé, kteří vám 
mohou být upřímným zrcadlem a pomohou vám vidět to, co jste dosud 
nebyli schopni vidět.  

Jak rozvinout a nechat uzrát svou praxi, abychom byli schopni 
vlídně a vděčně obdržet učení sanghy? Pokud budeme mít linii 
následovníků, kteří nepraktikují pokorně a zvídavě, naše sangha nikdy 
nerozkvete.  

V naší škole nese tato zvídavost mnoho názvů: "Nevím.", "Co to 
je?", "Co dělám právě teď?", "Jak to je právě teď?"  
 

Zatímco píšu tento článek sedím v letadle, kterým se vracím z 
konference „Celý svět je jedna květina“. Byla to velmi zajímavá událost. 
Začali jsme ve Varšavě a nějak se zdařilo (i když to nebylo jednoduché) 
navštívit i Prahu a Budapešť - to vše během asi devíti dnů. Během té 
události byla sangha jako řeka lásky, prolínající se a vlnící se.  

Užívali jsme si povídání, jídla a vtipů. Byli jsme rádi, že jsme se 
setkali, že se vidíme. A samozřejmě, že se objevily i nevyhnutelné 
okamžiky projevů nespokojenosti. Někdy prostě nebylo úplně všechno, 
tak jak by mělo být. Někteří lidé už měli dost bramborového salátu, 
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vajíček a sýru. Chybělo kimči, čínská kuchyně a pizza! Někdo si 
stěžoval na toho anebo tamtoho člověka. Každý byl unavený z příliš 
dlouhé jízdy autobusem. Ale vzato kolem dokola si myslím, že většina z 
nás byla ráda, že jsme se konference zúčastnili. Byl to velmi hodnotný  
výkon. Myslím, že kdybychom měli v každém hotelu sál dharmy, 
nebylo by to dokonalé. 
 

Během tohoto cestování jsem se setkala s člověkem, od 
kterého se mi dostalo kritiky, které si velmi cením. Jednalo se o 
velmi intenzivně praktikujícího člověka, který absolvoval několikrát 
kjolče a účastnil se bezpočtu ústraní. Nejvíce si cením toho, že vše, co 
bylo řečeno, bylo řečeno upřímně a jasně. Nebylo zde obviňování, ani 
odsuzování. Bylo zde pouze bohaté vyjádření názorů, postřehů a pocitů 
zklamání. Nezáleželo na tom, co řekl a zda jsem s tím, co řekl 
souhlasila nebo ne. Důležité bylo, že to udělal takovým šlechetným 
způsobem.  
 

Ráda bych se s vámi podělila o některé jeho kritiky.  
1) Učitelé školy Kwan Um nepronikají do mysli svých žáků. 
2) Učitelé často pouze používají zenové slogany, aniž by si všimli, co 
studenti skutečně potřebují.  
3) Samádhi učitelů buď neexistuje anebo není dozajista dost hluboké. 
 

Bylo toho více, ale tyto tři body pro mě měly největší hodnotu. 
Byla to ta dlouhá jízda autobusem (další slogan: špatná situace je 
dobrou situací), která nám umožnila naslouchat jeden druhému. 
Během cesty jsem cítila, že se mezi námi vyvíjí důvěra a vzájemné 
pochopení. To bylo jediné, co jsem od našeho vztahu mohla chtít. To je 
ta „Jediná květina“. Naše zápolení, obavy a zmatek jsou pro květinu 
sluncem, zemí a vodou.  
 

Děkuji tomuto bratrovi v dharmě a věřím, že jeho slib, směr a 
trpělivost mu dovolí, že se bude i nadále ukazovat na naších ústraních 
a setkáních.  
 

Pokud oba, učitel i žák, nejsou zcela zaujati jeden druhým a 
navzájem se naplno nevnímají, potom se může jednat o ne "průnik" do 
mysli. Učitel může proniknout do žákovi mysli jen natolik, nakolik 
pronikne žák do mysli učitele. Při skutečném průniku zmizí 
představa učitele a žáka a zbude jen jasné vnímání.  
 

Může se jednat o ne zcela úplné pochopení tohoto velkolepého 
učení naší linie, pokud oba učitel i žák nestráví (nezažijí) jeho skutečný 
význam. Všimla jsem si, že slogan, který může být nejvíce škodlivý, 
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pokud vychází z úst někoho, kdo sám vůbec nerozumí jeho významu, 
je "všechno odlož".  

Může se stát, že si uděláme jakousi představu o tom, co všechno 
odlož znamená a hned začneme běhat kolem dokola a říkat lidem, aby 
to udělali.  

 
Navrhuji, aby jediným okamžikem kdy vůbec řekneme všechno 

odlož a kdy to řekneme sami sobě, byl ten okamžik, kdy si všimneme, 
že se něčeho držíme, něco hodnotíme nebo něco vytváříme.  

Všechno odlož není rozkaz, je to dovednost.  
 
Zde je další slogan, který někdy lítá kolem dokola příliš 

často: "Jak ti mohu pomoci?" Jestliže chceme skutečně pomoci, 
můžeme se přestat ptát jak a "prostě to udělat" (jejda, další slogan).  
 

A nakonec, co je to samádhi? Je vůbec možné abychom věděli 
něco o jeho hloubce? Znova, meditaci se musí naučit každý z nás sám. 
Záleží na každém z nás, jestli dokáže přetrhat provazy, které nás 
svazují s falešnou představou "Já". Samádhi našich učitelů posoudit 
nemůžeme, ale můžeme očekávat, že naši učitelé budou laskaví a 
vnímaví. Můžeme od nich čekat, že nás budou inspirovat a my si 
zase můžeme slíbit, že budeme inspirovat je. Jediné, co Buddha 
udělal, aby inspirovat Mahákašjápu, bylo, že zvedl květinu. 
Jediné, čím Mahákášjápa inspiroval Buddhu, bylo, že se usmál. 
Bylo tehdy v jejich mysli hluboké samádhi?  
 

Opravdová sangha se musí bezpodmínečně s trpělivostí a 
moudrostí naučit, co to znamená navzájem si pomáhat. Každý z nás na 
sebe musí vzít plnou zodpovědnost za své úsilí a vytrvalost. Musíme 
mít vhled a odvahu podívat se na naše vlastní špatné pochopení a 
překonat ho pomocí všech těch skvělých nástrojů, které zen nabízí.  
 

To, co pro mě znamená mít tu čest být presentována jako "zenový 
mistr školy", má co do činění se snažením je ostražitě bdít nad svým 
slibem a směrem.  

Tento svět je plný zmatku a chtivosti.  
Mnoho lidských bytostí je ztraceno.  
Sangha zenové školy Kwan Um má příležitost uctít památku 

zenového mistra Seung Sahna tím, že budeme z celého srdce zkoušet 
strávit to, co jsme dosud nestrávili. Můžeme to udělat tak, že se 
zviditelníme a budeme se navzájem povzbuzovat.  

 
Velké a hluboké samádhi není o ničem jiném než o pozornosti. A 

tu nelze změřit, nalze zvážit. PROBUĎTE SE! Dejte si bramborový salát 
a nezmeškejte autobus.  
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Nepáčia sa mi kong-any 
Rozhovor so zenovým majstrom Wu Bongom 

(Jacob Perl) 
  
 
 
 
 
 

 
 
Študent: Nemám rád kong-any. Preto tak zriedka chodím na 
rozhovory. Môžeš mi k tomu niečo povedať?  
 
Zenový majster Wu Bong: Samozrejme. Nemáš rád kong-any, 
preto musíš zomrieť. 
  
Študent: Nerozumiem. 
 
ZMWB: Kong-an nie je zvláštna vec. Ktorákoľvek z tvojich 
každodenných situácií je kong-anom. Ak sa ti nepáči kong-an, 
vlastne sa ti nepáči život. Preto musíš zomrieť. Je to to čo chceš?  
 
Študent: (smeje sa) Nie, ja by som chcel ešte žiť.  
 
ZMWB: Dobre. Odlož teda mám rád a nemám rád. Keď sa objaví 
kong-an, iba reaguj. Ak sa neobjaví správna odpoveď, iba sa vráť 
k „Neviem“.  

V tvojom každodennom živote je to to isté. Ak nejaká 
situácia pre teba nie je jasná, vráť sa do "Neviem." 
 
Žiak: Chápem. Ďakujem. 
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Z listov 
 spracoval Dušan 

 
V minulom čísle nášho časopisu ste sa zoznámili s Alexom, 

človekom, ktorý si práve odpykáva trest vo väzení, čo mu vlastne aj tak 
trochu pomohlo dostať sa  k zenovej praxi, ktorú teraz usilovne 
dennodenne praktizuje priamo  
v nápravnovýchovnom zariadení v Leopoldove. Znovu by som sa rád s 
vami podelil o jednu časť z jeho ostatného listu: 
 
––––––––––––––– 

Čo sa týka mňa a mojej praktiky, vstávam ráno o 
4:30, umyjem sa, pripravím si veci do práce (totižto robí 
nejaké práce pre fabriku KIA) a cvičím do 5:35.  

O 5:40 prídu pre mňa do práce.  
Každé ráno stihnem 30 min. meditovať a asi 12 

minút robiť 108 poklôn. Potom cvičím až večer od 18:00 do 
21:00.  
Predtým si čítam buď Tribúnovu sútru Šiesteho patriarchu, alebo 

niečo iné, najmä z tvojej Zbierky zenových príbehov a prednášok, vždy 
asi tak 1-2 hod. denne. Keď meditujem, cítim, ako sa môžem pri tom 
uvoľniť a nabrať nových síl. Večer meditujem 3-krát po 30 min. – 
medzi sedeniami mám vždy 5 min. voľna. Predtým robím 108 poklôn. 
Keď niekedy nemôžem zaspať, opakujem si mantru. 
 

Mám Vás tu, fotku vašej sanghy, na nástenke, tak aspoň takto 
som s Vami na blízku.  

Je to praktika „sústavného ticha“. Na cele, kde som ubytovaný, 
som momentálne sám, takže celý tento priestor, asi 2,5x5 metrov mám 
pre seba.  

To by bolo asi všetko o týchto veciach.  
 
Jediný deň šťastia vyváži nešťastný život... preto cvičím zen.  
Na druhej strane som sa naučil, ako zvládať podmienky a 

situácie, keď je život martýrium. Takže takto si liečim utýranú dušu 
(poznámka: totižto on ešte aj na dôvažok trpí depresiami, 
na ktoré je liečený).  

Ešte nejaký čas mi to potrvá, ale už, vďaka Tebe a 
zenu, sa začínam dostávať z toho najhoršieho. Aj preto 
som zen prijal za svojho učiteľa a snažím sa pracovať na 

sebe každý deň. 
 
––––––––––––––- koniec listu 
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A čo my? Ako pracujeme na sebe my?  
Jeho nasadenie a dôvera v praktiku je naozaj obdivuhodná a 

musím sa priznať, že na slobode som sa s nikým takto intenzívne a 
takto dlho zapáleným študentom zenu ešte nestretol.  

 
Udivuje ma to hlavne keď si predstavím prekážky, ktoré mu 

pobyt v takomto zariadení neustále stavia do cesty, pretože takéto 
prostredie vôbec nepraje žiadnemu súcitu, láske a už vôbec nie pokoju 
mysle.  

 
Rád sa s vami delím s jeho entuziazmom, aby sme si každý sám 

pre seba mohli uvedomiť, ako často doslova mrháme šťastím a 
úžasnými podmienkami na praktiku, ktoré nám momentálne život na 
Slovensku a hlavne v Košiciach predkladá priamo pod nos!  

 
Snažme sa to využiť čo najviac a čo najlepšie! Nikdy totiž nemôže 

nik z nás ani len tušiť, ako sa všetko môže rýchlo a dramaticky zmeniť 
a čo potom??  

Keď teraz a v takomto luxusnom a stále ešte slobodnom prostredí 
nedokážeme zvládať niektoré naše životné situácie, čo asi budeme 
robiť, keď by sa to náhodou všetko zmenilo? 

 
Nie len kríza je to, čo na nás môže doľahnúť. Ani Alex si pred pár 

rokmi ani len nepomyslel, že skončí vo väzbe. A dokonca aj keď sa 
nám nič zlého neprihodí, aj keby sa nám vodilo len lepšie a lepšie, raz 
aj tak príde na každého jedného z nás chvíľa, ktorá naozaj intenzívne 
preverí pevnosť nášho centra a jasnosť našej mysle – sme na to 
pripravení?  

 
Táto chvíľa môže prísť kedykoľvek a bez varovania.  
Preto si, prosím vás, vážme a naplno využívajme situáciu, ktorú 

sa nám podarilo za uplynulých 20 rokov existencie našej sanghy 
vytvoriť a ktorá každému z nás poskytuje kvalitné miesto na cvičenie, 
kvalitné učenie a kvalitných učiteľov.  

Využívajme to a snažme sa to naďalej rozvíjať aj pre iných, ktorí 
možno ešte len začnú praktizovať. Nestavajme sa k sanghe, ani k 
dharme (praktike) pasívne a laxne. Takýto prístup nepomôže nikomu a 
už vôbec nie vám samotným. Takýto prístup nemá nič spoločné so 
skutočnou láskou, súcitom, so zenom a už vôbec nie s veľkým sľubom 
bódhisattva: „Svet za svetom, život po živote budem nasledovať cestu 
bódhisattvu a nakoniec dosiahnem oslobodenie.“ 

 
Dúfam, že aj vás tento úryvok z listu Alexa bude motivovať do 

cvičenia rovnako, ako mňa. Keď to dokáže človek vo väzení, prečo by 
sme to nemohli dokázať aj my? 
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časopis vydáva Slovenská zenová škola Kwan Um 
 

keďže sme nezisková organizácia, 
vaše 2% sú veľmi dôležité pre zlepšenie a zintenzívnenie našej činnosti 

zvážte, rozhodnite, môžete usmerniť časť vašich financií, ktoré ste zaplatili v 
minulom roku a tým podporíte tvorivé snaženie pre lepší nadchádzajúci rok 

Využite možnosť do 30. apríla rozhodnúť kto dostane 2% z dane 
 

POTREBNÉ ÚDAJE: 
názov: Slovenská zenová Škola Kwan Um Košice 

sídlo: Letná 43, 040 01 Košice 
právna forma: občianske združenie 

IČO: 31314511 
tlačivá a informácie ako na to na www.kwanumzen.sk 

 

Program cvičení v Košickom zenovom centre, Orgovánová 8, Košice 
návštevu ohláste na tel. 0903134137 

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.  

 
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. 

 

2% 2% 


