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enový tréning   

  
zenový majster Dae Bong   

z anglického originálu preložila Janka Bohdanová  
 
 
 

Kto je vlastne učiteľ dharmy ?    
 
 

Učiteľ je niekto, kto pomáha druhým. Ľudské bytosti sú 
neobyčajné tým, že majú učiteľov. Niektoré zvieratá sa tiež navzájom 
trochu učia, no väčšina zvierat, väčšina vecí vo svete, má svoj program 
zabudovaný už v sebe. No my, ľudské bytosti, sa učíme jedna od druhej, 
a preto sú pre nás učitelia veľmi dôležití.  

Učiteľ dharmy je niekto, kto učí pravdu. 
Čokoľvek vo svojom živote robíme, stáva sa určitým druhom 

učenia, učením druhých. Keď sa snažíme žiť podľa pravdy, potom učíme 
druhých pravdu. 

Dharma znamená pravdu, jej dosiahnutie. Pravda je pred rečou 
a slovami. Preto pri našej praktike musíme najprv dosiahnuť ten bod, 
ktorý je pred rečou a slovami. Potom môžeme dosiahnuť pravdu, 
dosiahnuť správny život ľudskej bytosti. To je jeden z významov 
dharmy. 
 
 

Z 
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Štyri akcie bódhisattvu   
 
V buddhizme poznáme štyri cesty ako pomáhať druhým, štyri 

druhy akcií bódhisattvu. Hovoril o nich už Buddha. 
 
Prvý druh pomoci - dávať ľuďom veci, ktoré potrebujú alebo chcú. 

Niekto potrebuje jedlo, niekto šaty, iný zase lieky, ďalší potrebuje 
naozaj veľmi súrne niečo iné. Ak tieto veci ľuďom dáme, ich myseľ sa 
uvoľní. 
 

Druhý druh pomoci - dávanie povzbudzujúcej reči. Je to reč, ktorá 
pomôže ľuďom veriť samým sebe. Napríklad, také trojročné dieťa niečo 
nakreslí. Vyzerá to ako čmáranica, no keď sa spýtame dieťaťa, čo to je, 
odpovie, že je to slon. Keď mu odpoviete: „Och, tak toto nie je slon, je 
to čosi hrozné, vyzerá to ako čmáranica“, vtedy dieťa môže mať veľmi 
zlý pocit a už sa nebude viac o nič snažiť. No ak poviete: „Ach, to je 
krásne! Aký veľký slon! Nakresli ešte jedného, prosím ťa!“, vtedy ľudia 
dostanú povzbudenú myseľ, začnú si veriť a ďalej sa snažia. Takáto 
dobrá, povzbudzujúca reč ľuďom naozaj pomáha. 

 
Tretí druh pomoci - učenie pravdy, rozprávanie o podstate tohto 

sveta. Keď robíš dobré veci, získaš dobré výsledky. Keď robíš zlé veci, 
získaš zlé výsledky, získaš utrpenie. Čo z toho si želáš? Takýto druh 
rozprávania, učenia dharmy, učenia pravdy druhých, tiež ľuďom veľmi 
pomáha. 

 
Niekedy však ľuďom ani tieto tri spôsoby nedokážu pomôcť. 

Naďalej trpia a držia sa svojich túžob, hnevu a nevedomosti. 
 

A tak je tu štvrtý druh pomoci - spoločná akcia. Buddha ju niekedy 
nazýval aj akciou splynutia. Znamená to mať len spoločnú akciu s inými. 
Ak radi tancujú, tak len tancuj spolu s nimi. Keď radi jedia, jedz s nimi. 
Ak radi kradnú, kradni spolu s nimi. Možno máš priateľa, ktorý je 
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zlodejom, a ty by si mu naozaj veľmi chcel pomôcť. No on ťa nepočúva. 
Nech sa akokoľvek snažíš, nepočúva ťa.  

Možno sa napokon rozhodneš, „Dobre, urobíme niečo spolu.“ 
A začneš kradnúť spolu s ním. Potom sa mu budeš páčiť, bude ti veriť. 
Jedného dňa vás chytia a dajú do väzenia. Zrazu bude váš priateľ naozaj 
trpieť. Ty však trpieť nebudeš, pretože ty si len chcel pomôcť svojmu 
priateľovi. Dobrá situácia, zlá situácia, na tom ti nezáleží. Keď tvoj 
priateľ uvidí, že ty netrpíš, až potom ťa začne konečne počúvať. 

 
Spoločná akcia je však druh učenia veľmi vysokej triedy. Keď 

nemáš dostatočne silné centrum, nemôžeš takúto spoločnú akciu 
použiť. Ak sa o ňu pokúsiš, budeš trpieť aj ty, a ani svojmu priateľovi 
nebudeš vedieť pomôcť.  

Preto je najskôr potrebná veľmi silná praktika. Až potom môžeš 
použiť ktorúkoľvek z týchto štyroch druhov akcií bódhisattvu na pomoc 
druhým. 

 

Tri druhy dávania    
 
 

Dávanie je veľkou cnosťou. Buddha povedal, že existujú tri druhy 
dávania.  

Prvým je dávanie vecí, ktoré ľudia potrebujú, materiálnych vecí, 
peňazí. Je to úžasné a prináša to veľmi dobré výsledky. A tiež pomáha 
druhým. 

Druhým, vyšším druhom dávania je dávať svoj život. To robia 
vojaci alebo požiarnici, či policajti, niekedy aj doktori a vôbec ľudia, 
ktorí v určitých situáciách jednajú bez ohľadu na svoj vlastný život, len 
aby pomohli druhým. To je veľmi vysoká forma dávania. 

Tretím, najvyšším druhom dávania, je dávanie dharmy. Ak sa 
učíme správne praktikovať a skutočne dosahujeme svoju pravú 
podstatu, pravdu a správnu funkciu, potom môžeme druhým dávať 
dharmu.  
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Štyri problémy našej mysle    
 
 
Zenový majster Seung Sahn stále hovoril o štyroch problémov 

našej mysle:  
1. chceme niečo,  
2. pripútavame sa k niečomu,  
3. kontrolujeme niečo,  
4. držíme sa niečoho.  
 
Tieto štyri veci spôsobuje utrpenie nám aj druhým. Preto stále 

hovoríme: nič nechci, nebuď pripútaný, nekontroluj, ničoho sa nedrž. 
Ak niečo chceš, nepripútavaj sa k tomu. Potom nemáš problém. 
Ak si už k niečomu pripútaný, nekontroluj to – potom nemáš 

problém. 
Ak niečo kontroluješ, nedrž sa toho. Potom nemáš problém. 
Ak niečo chceš, si k tomu pripútaný, kontroluješ to a držíš sa toho 

- potom máš veľký problém. 
Veľmi dôležité je uvedomiť si svoje chcenie, pripútanosť, 

kontrolovanie, držanie mysle a odstrániť to. 
 
 

Smerovanie nášho života, naša práca je snažiť sa pochopiť našu 
skutočnú podstatu a zachrániť všetky bytosti od utrpenia. Nezáleží na 
situácii v akej sa ocitnete, vaše smerovanie nech zostáva to isté. Snažíte 
sa pochopiť svoje pravé ja a chcete zachrániť všetky bytosti od utrpenia. 
To je skutočná práca ľudskej bytosti. 
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Čo je meditácia?    
 

Vo svete poznáme množstvo rôznych druhov meditácií: 
kresťanská, meditácia na božské svetlo, jogínska, meditácia na 
zrelaxovanie nášho tela, meditácia na lietanie, meditácia zameraná na 
získanie psychický síl.  

Aj v buddhizme poznáme veľa druhov meditácií; tibetský štýl, 
theravádový štýl... ešte aj v zene máme rôzne druhy meditácií. 
 

V zene hovoríme, že meditácia je: „Keď niečo robíš, jednoducho to 
rob“.  

Ak riadiš auto, len ho riaď, potom je to meditácia o riadení auta. 
Keď hráš tenis, len hraj tenis. „Ping-pong!“, nemysli pritom na to: 

„Ako vyzerám?“  
Keď ješ, len jedz. Keď rozprávaš, len rozprávaj. Keď umývaš riad, 

len umývaj riad. Keď niečo robíš, len to rob na 100% percent, a potom 
tvoja myseľ a tvoje telo a aj situácia sa stanú jedným. Myseľ je vtedy 
nehybná. Myseľ a situácia sa úplne zjednotia. Toto sa nazýva skutočná 
meditácia. 
 

V zenovom štýle je veľmi dôležité, aby meditácia nebola niečo 
špeciálne, aby nebola oddelená od každodenného života.  

Keď niečo robíš, len to rob.  
Pre ľudí je to však veľmi ťažké, a preto používame veľmi 

jednoduché formy formálnej meditácie: sedenie, poklony a spevy. 
Pomáhajú nám odstrániť našu karmu a dosiahnuť situáciu, v ktorej „keď 
niečo robíme, len to robíme“.  

Naša meditácia a náš každodenný život potom nie sú oddelené. 
Celý náš život sa stane duchovnou praktikou. V tomto svete mnoho ľudí 
pozná slovo meditácia, no myslia si, že to musí byť niečo špeciálne a tak 
nechápu čo je to správna meditácia. Naše zenové učenie je preto také 
úžasné, také veľmi jasné. 
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Formálna meditácia    
 

Poklony    
 
Cvičenie poklôn spôsobuje, že naše telo a naša myseľ sa veľmi 

rýchle stávajú jedným.  
Taktiež je to veľmi dobrý spôsob ako odstrániť lenivú, túžiacu 

alebo nahnevanú myseľ.  
Keď spíte, vaše telo leží v posteli, no vaša myseľ lieta po rôznych 

miestach. Raz do Las Vegas, potom k brehu oceána, do New Yorku, 
alebo vás kdesi naháňa dáke strašidlo. Vaše telo je stále v posteli, no 
vaše vedomie kamsi odišlo. Mnohokrát sa preto stáva, že keď sa 
zobudíte, ste hore ale vaše telo a vaše vedomie sa nevedia rýchlo spojiť. 
Potom chodíme po dome, narážame do predmetov, pijeme kávu. 
Pomaly, pomaly sa vaše vedomie a vaše telo naspäť spájajú.  

A tak prvou vecou, ktorú je najlepšie ráno urobiť je 108 poklôn. 
Pomocou týchto poklôn sa naše telo a naše vedomie veľmi rýchlo 
zjednotia. Naša myseľ sa tým vyčistí a my môžeme ďalej fungovať jasne. 
 

Stále robíme sto osem poklôn. Číslo 108 je prevzaté z hinduizmu 
a buddhizmu. Význam tohto počtu je v počte 108 znečistení mysle, 
niekedy sa hovorí tiež že myseľ má 108 častí. Každá poklona z mysle 
odoberie jedno znečistenie, vyčistí jednu časť mysle. Cvičenie poklôn 
tak tiež určitou ceremónia pokánia, ktorú robíme každé ráno. 

Cez deň, počas spánku, naše vedomie lieta kade-tade a v mysli 
robíme množstvo všelijakých, niekedy bláznivých vecí. Ráno potom 
urobíme pokánie. Preto robíme sto osem poklôn; je to vyjadrenie 
ľútosti nad naším bláznivým myslením a tiež spôsob ako ho odstrániť. 
 

Poklony sú veľmi vhodné aj pre tých ľudí, ktorí nedokážu cvičiť 
v sede. Ak je ich myseľ tak trochu bláznivá alebo myslia príliš veľa – 
sadnú si, no nedokážu kontrolovať svoje vedomie. Je veľmi dôležité 
naše telo správne používať. Aj smerovanie, pre ktoré robíme poklony, je 
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veľmi dôležité. Chcem zanechať, opustiť svoje malé ja, pochopiť svoju 
skutočnú podstatu a pomôcť všetkým bytostiam. Každé cvičenie môže 
pomôcť vášmu telu a mysli zjednotiť sa, no „len“ samotné cvičenie ešte 
neurobí vaše smerovanie jasným.  

Niekedy je náš smer: moje zdravie, dobrý vzhľad, túžba vyhrať 
nejakú súťaž...  

V buddhizme každý smer nakoniec vedie do toho istého bodu – 
pochopiť svoju vlastnú podstatu a zachrániť všetky bytosti od utrpenia.  

Naše poklony majú preto smer odstrániť našu karmickú, mysliacu 
myseľ a vrátiť sa k tomuto „momentu“, veľmi jasne, bezpečne. Potom 
nájsť svoju skutočnú podstatu a zachrániť všetky bytosti od utrpenia.  

Preto sú poklony veľmi dôležitou praktikou. Ak má niekto v sebe 
veľa hnevu alebo veľa túžby, alebo má lenivú myseľ, pomôže mu ak 
každý deň urobí 300, 500 alebo 1000 poklôn. Každý deň. Jeho centrum 
sa tak veľmi zosilní a bude schopný kontrolovať svoju karmu, odstrániť 
ju a stať sa jasným. Poklony sú veľmi dôležitou praktikou. 

 

Sedenie    
 
 

Cvičenie v sede pozostáva z „pozície“ tela, dychu a mysle. 
 
Ako prvá je pozícia tela. Je dôležité, aby naša chrbtica bola rovná. 

Obvykle sedíme na podlahe, na vankúši. Vtedy môžeme usporiadať 
svoje nohy do rôznych polôh. Najlepšia je symetrická pozícia. Barmský 
štýl sedenia s oboma lýtkami na zemi je O.K., jedno lýtko na druhom je 
O.K., položenie jedného lýtka na stehno do polovičného lotosa je O.K., 
obe chodidlá na stehnách v úplnom lotose je O.K. Tak isto aj kľačanie na 
lavičke „seiza“ alebo s vankúšom medzi nohami; tieto všetky pozície sú 
dobré. 

Nie až také dobré je položenie jednej nohy pred druhú, keď je 
druhá vykrútená do boku, čo spôsobí, že aj vaše boky a chrbtica budú 
vykrútené. Zotrvávať v takejto pozícii po dlhšiu dobu nie je pre vás 
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dobré. Preto opäť: najlepšie symetrická pozícia, ktorá sa odvíja od 
pozície vašich nôh. A keď nemôžete sedieť na zemi, aj sedenie na 
stoličke je v poriadku; vtedy je potrebné mať nohy pevne na zemi 
a sedieť vzpriamene, s rovnou chrbticou. 
 

Venujte pozornosť aj vášmu chrbtu: predstavte si, že na vrchu 
hlavy máte priviazaný motúz a ten je upevnený na strope, takže je vaša 
chrbtica vzpriamená. Uvoľnite sa pri tom, aby ste neboli príliš napätí. 
Zasuňte bradu – to vyrovná váš chrbát, aj zadnú časť krku. 

 
Potom je tu pozícia rúk: v zene obvykle používame pozíciu „maha 

mudra“. V tejto pozícii sú prsty ľavej ruky na vrchu pravých prstov, 
pričom sa palce mierne dotýkajú a vytvárajú akýsi ovál. Túto mudru rúk 
držíme pri tele s palcami približne vo výške pupka, takže centrum 
mudry máme v bode „dan džun“, alebo „tantien“, ktorý je asi 1-2 palce 
pod vaším pupkom. Význam tejto mudry je, že držíme vesmír vo 
vlastných rukách, a tiež, že tadiaľ do nás vchádza vesmírna energia. 
 

Ďalej: pozícia rúk. Nedržte lakte príliš ďaleko od tela, ani ich 
nepritláčajte tesne k telu. Môžete si predstaviť, že v oboch 
podpazušných jamkách máte čerstvé vajíčka. Chcete udržať vajíčko bez 
toho, aby ste ho rozpučili alebo aby vypadlo. Takáto pozícia umožní to, 
že váš dych v hrudníku i v brušnej oblasti bude plynúť veľmi, veľmi 
uvoľnene. Váš pohľad nech je sklopený mierne nadol, asi v 45° uhle, 
a oči sú mierne otvorené. Všimnite si, že každá socha Buddhu má oči 
mierne otvorené. V zenovej praxi hovoríme „majte oči trochu otvorené, 
len hľadiac na podlahu“. Často zdôrazňujeme, že sa máte zľahka dívať 
na zem, nie uprieť silne zrak na jeden bod, len sa prirodzene dívajte na 
dlážku. Môj učiteľ vždy hovoril: „Keď udržuješ oči otvorené, si prítomný 
aspoň na 50%“. Zen znamená - zobuď sa! Aj keď je niekedy veľmi 
príjemné zavrieť oči, ľahko môžeme takto prejsť do fantázie a snenia. 
Zenové sedenie znamená stále sedieť s očami mierne otvorenými. To je 
naša pozícia tela. 
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Ako druhé si vysvetlíme dýchanie. Jediná vec, ktorú robíme po 
celý svoj život, neustále, je dýchanie. Preto počas meditácie používame 
naše dýchanie na to, aby nám pomohlo ostať v prítomnosti a mať stále 
jasnú myseľ. Keď chcete uvoľniť svoje telo, najlepším spôsobom ako to 
urobiť je použiť na to svoj dych.  

Je veľa spôsobov ako pracovať s dychom. Zenový štýl voláme „dan 
džun ho“. „Dan džun“, alebo „tantien“ po čínsky znamená „záhradu 
energie“ a nachádza sa asi 1-2 palce pod pupkom. Toto miesto je ako 
keby energetickým centrom nášho tela.  

Preto keď sa nadychujete, vypučte mierne spodnú časť svojho 
brucha. Pri výdychu ho mierne vtiahnite. Vtedy toto centrum objavíte. 
Predstavte si ako sa všetka vaša energia vracia do vášho centra, do 
vášho „dan džunu“. Pomaly sa nadýchnite. A pomaličky vydýchnite. 
Výdych nech je dvakrát taký dlhý ako nádych. Napríklad tri sekundy 
nádych a sedem sekúnd výdych. Alebo päť sekúnd nádych, desať 
sekúnd výdych. Alebo desať sekúnd nádych a dvadsať sekúnd výdych. 
Vydychujte pomaly – vtedy sa dych stáva hlbokým a ľahkým.  

Nebuďte upätí, strnulí, stuhnutí. Prestaňte sa sústreďovať iba na 
hodinky a čas. Skúšajte pomaly uvoľniť svoj dych, pozorovať ho.  

Podľa mňa je najlepšie upriamiť svoju pozornosť na výdych, Ak 
vydychujeme trochu dlhšie, nádych sa stáva prirodzene hladký. Keď to 
vyskúšate, zistíte, že niekedy si dokážete udržať veľmi hladké a hlboké 
dýchanie, zatiaľ čo inokedy nie. Len pozorujte svoje dýchanie a jemne 
sa snažte o jeho predĺženie. Nerobte to nasilu. Keď to budete robiť 
silou, budete iba zbytočne zápasiť s dychom. 

 
Ako udržať pozornú a jasnú myseľ pri sedení?  
Buddha si kládol veľkú otázku: „Čo je život, čo je smrť? Čo je 

ľudská bytosť? Čo som ja?“, potom nasledovalo iba „neviem...“ Išiel na 
to priamo, šesť rokov iba „neviem...“ Správne praktizujúca myseľ má 
v sebe tiež túto veľkú otázku. „Kto som?, Kto som? ... neviem...“ Udržať  
túto otázku vo svojej mysli je niekedy veľmi ťažké. Hlboko v našej mysli 
určite máme takúto otázku, udržiavať ju však slovami nie je potrebné. 
Existuje množstvo druhov cvičení s mysľou. Správne cvičenie s mysľou 
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znamená ísť iba priamo „neviem...“ Mať veľkú otázku, chcieť pochopiť 
svoju skutočnú podstatu a chcieť zachrániť všetky bytosti. 

 
Na to, aby sme dokázali upriamiť svoju pozornosť na myseľ 

a spoznali, kedy začne odbiehať a myslieť, je niekedy nevyhnutné použiť 
nejakú techniku. Začiatočníkov učíme, aby si pri nádychu povedali 
trikrát za sebou „jasná myseľ, jasná myseľ, jasná myseľ“ a pri výdychu 
jedno dlhé „neeevieeemmm“. A opäť nádych - jasná myseľ, jasná 
myseľ, jasná myseľ; výdych - neeevieeemmm. Zakaždým, keď zistíte že 
sa vaše cvičenie stratilo a vy začínate myslieť, vráťte sa k tejto praktike. 
Vráťte sa ... jemne sa vráťte ... opäť sa vráťte. Myseľ, ktorá je schopná 
venovať pozornosť práve tomuto „momentu“, stáva sa „silnejšou 
... silnejšou ... silnejšou“.  

 

Spev    
 
Spevy sú veľmi účinné a pritom aj veľmi pekné cvičenie. 
Ak udržujete svoju energiu v hlave, výsledkom je množstvo 

myslenia, túžob a utrpenia.  
Ak udržujete svoju energiu v hrudi, potom máte príliš veľa emócií 

a vzniká tým tzv. „nesprávne myslenie“. „Mám rád toto, nemám rád 
tamto, toto je dobré, tamto je zlé“. Takéto myslenie potom dominuje 
vo vašom živote a vo vašich činoch.  

Keď vrátite svoju energiu do spodnej časti brucha, vtedy sa vaša 
hlava veľmi ľahko vyčistí a objaví sa múdrosť. Preto, keď majú ľudia 
v sebe príliš veľa emócií, alebo veľa pocitov typu „mám rád - nemám 
rád“, praktika spevu je pre nich veľmi dobrou pomocou. 
 

Existujú tri druhy mysle: blúdiaca myseľ, jedna myseľ a čistá 
myseľ. Pri spevoch tieto mysle veľmi ľahko rozoznáme.  

Roztržitú, zmätenú, poblúdenú myseľ máte vtedy, keď robíte 
jednu vec, no myslíte na niečo iné. Napríklad, pri spevoch vaše ústa 
spievajú, ale vo vašej mysli je spústa iných vecí, ktoré máte dnes urobiť, 
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alebo myslíte na rozhovor, ktorý ste mali, alebo na niečo čo by ste 
chceli. 

Keď spievate, dajte všetku svoju energiu do zvuku. Keď vznikne 
myslenie, pocity či čokoľvek iné, použite túto energiu a dajte ju do 
spevu. Takto sa nakoniec vaša myseľ stane jednou mysľou, zjednotí sa, 
stane sa iba zvukom – „ma-ha ban-ja ba-ra mil-ta“ – iba jeden zvuk. 

Takúto myseľ nazývame jednou, zjednotenou mysľou. Žiadne 
myslenie, len zvuk. Nazývame to aj samádhi a je to veľmi dobrý pocit.  

Nepripútavajte sa však k tejto samádhi mysli. Je potrebné urobiť 
ešte jeden krok: počúvať svoj hlasu, hlas druhých – a toto voláme 
jasnou, čistou mysľou. 
 

V skutočnosti sú spevy z viac ako 50% o počúvaní. Otvorte pri 
speve svoje uši. Ak celá naša energia ide do vytvárania zvuku, ak 
počúvame svoj zvuk, zvuky všetkých ostatných ľudí, vtedy správne 
praktikujeme spev, praktikujeme jasnú myseľ. Ak niekedy máte príliš 
veľa emócií, príliš veľa myslenia, príliš veľa zlej karmy – vtedy cvičenie 
spevu môže skutočne pomôcť vašej poblúdenej mysli aby sa zjednotila, 
a vyčistila sa.  
 

Chôdza    
 
Meditácia v chôdzi je často nesprávne chápaná ako prestávka, 

únik od cvičenia v sede. Počas chôdze vráťte svoju energiu do „dan 
džunu“ – spodnej časti brucha a vnímajte ako sa chodidlá dotýkajú 
dlážky.  

Pri našom štýle chôdze máme ruky spojené, prsty prepletené. Sú 
niektoré štýly chôdze, pri ktorých spočíva ľavá ruka vo vnútri pravej, 
a pri iných zase pravá ruke v ľavej. Dae Soen Sa Nim raz povedal, „Áno, 
je to správne, no môže sa stať, že pravá alebo ľavá ruka – jedna z nich, 
nebude mať z toho dobrý pocit.“ Preto ruky pri chôdzi spájame, prsty 
prepletieme – vtedy sú obe ruky rovnocenné, obe ruky sú šťastné. Ruky 
držíme nad oblasťou „dan džunu“ a kráčame bežným rytmom kroku, ani 
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nie príliš pomaly, ani nie rýchlo. Tento typ meditácie v chôdzi je preto 
vhodný aj ako cvičenie v bežnom živote, nie je to nič špeciálne. 
 

Poklony, sedenie, spevy, chôdza – to sú štýly formálnej meditácie. 
Ak ich robíme každý deň ... každý deň ... každý deň, potom sa objaví 
vaše silné centrum. Objaví sa vaše centrum „pred myslením“. Vtedy 
môžete zažívať meditačnú myseľ počas celého dňa a všetky vaše denné 
životné aktivity budú tou správnou meditáciou. Vtedy vaša duchovná 
prax a múdrosť budú skutočne rásť. 
 

Podstata, pravda a funkcia    
 

Podstata vyjadruje našu základnú vlastnosť pred myslením. 
Niekedy to voláme aj prvotný bod. Nedá sa vyjadriť slovami ani rečou, 
pretože sa nachádza ešte pred myslením, pred akýmikoľvek pojmami.  

Zenový majster Gudži preto vždy iba zdvihol prst, Lin Či iba zreval 
„Katz!“, zenový majster Duk Sahn iba udrel ľudí palicou. V našej škole 
na vyjadrenie podstaty udrieme palicou o podlahu.  

Najprv sa vráťte ku svojej podstate, ktorá je pred myslením, 
až potom môžete jasne vidieť, počuť, voňať, cítiť chuť. Vaše pocity budú 
jasné a čisté.  

Obloha je modrá, strom je zelený, pes šteká „hav-hav“, cukor je 
sladký, soľ slaná.  

Všetko sa len odráža vo vašej mysli.  
Vravíme, že keď si udržíte tento „bod“ (úder palicou o o podlahu -

BUM!), potom je vaša myseľ jasná a čistá ako vesmír. Jasná a čistá ako 
vesmír znamená jasná ako zrkadlo. Zrkadlo iba odráža. V ňom je 
červená len červená. Biela je biela. Keď uvidíte oblohu, je len modrá. 
Keď uvidíte strom, je len zelený. Keď počujete štekať psa, len „hav, 
hav“. 
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Čo je pravda? Všetko v tomto vesmíre je pravdou. Existuje 
nezávisle na našom myslení či na našich názoroch. Musíte pravdu 
dosiahnuť. 

Potom je potrebný ešte jeden krok. 
 
Ak sme dosiahli pravdu, ako máme správne fungovať vo svete, aby 

bol náš život správny? Pomáhaj druhým.  
To znamená, keď si hladný, najedz sa, keď si unavený, choď spať. 

Keď je niekto hladný, daj mu najesť, keď je niekto smädný, daj mu 
napiť. Keď niekto trpí, pomôž mu.  

To je správna situácia, správny čin, správny vzťah.  
V buddhizme sa to tiež nazýva Veľká láska, Veľký súcit, Veľká cesta 

bódhisattvu. To je naša praktika. To je správny život. To je zen. Tak sa 
podstata, pravda a funkcia stávajú veľmi jasnými a čistými. 
 
 

Správny smer a skúšajúca myseľ    
 

Zenový majster Seung Sahn hovoril: 
„V zenovom cvičení sú veľmi dôležité dve veci, správny smer 

a skúšajúca myseľ.  
Správny smer je snaha nájsť svoju skutočnú podstatu a zachrániť 

všetky bytosti od utrpenia.  
Skúšajúca myseľ je tá, ktorá stále skúša. Urob to, len to skús.  
Keď máte skúšajúcu myseľ a správny smer, potom máte aj správne 

cvičenie. Jedného dňa si uvedomíte, že skúšajúca myseľ a správny smer 
je osvietenie.“  

Správny smer môžeme získať od svojich učiteľov, môže nám ho 
ukázať zenový majster. Skúšajúcu myseľ si však môžeme dať len my 
sami. Preto je pre každého také dôležité, aby neprestával skúšať, 
skúšať, skúšať... 
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Kong-anové cvičenia     
 

Veľmi významným rysom zenovej praxe sú kong-anové cvičenia. 
Kong-anové cvičenia majú dve hlavné funkcie. 

 
Po prvé, pomáhajú nám stále sa vrátiť ku správnemu smerovaniu 

našej praktiky. Niektorí ľudia praktikujú, aby sa cítili lepšie, niektorí aby 
sa zbavili svojich problémov. Je mnoho dôvodov a všetky môžu byť 
veľmi dobré, ale najdôležitejšie je zachovať si pôvodný smer našej 
praktiky, ktorým je „neviem“ „Choď iba priamo neviem“.  

Keď neviete odpovedať na kong-an, vašu myseľ to v tom 
momente vrátilo k „neviem“. Toto nám naozaj pomáha udržiavať si 
smer našej praktiky. Niektorí ľudia by boli najradšej aby pri meditácii 
bolo iba ticho. Je to príjemné, no v našom skutočnom živote nám to 
nepomôže.  
 

Kong-anové cvičenia nám tiež pomáhajú nájsť správnu funkciu. 
Keď absolvujeme kong-anové cvičenia, začíname vidieť veľmi jasne 
podstatu, pravdu a funkciu, čo nám pomáha nájsť správnu funkciu 
svojho života.  

V podstate máme dva typy kong-anov.  
Jeden typ kontroluje našu meditačnú myseľ. Ako veľmi sa tvoja 

myseľ hýbe? Pripomína to súboj s mečom. Ak učiteľ urobí výpad, ty ho 
máš odraziť, ak ty urobíš výpad, učiteľ ho odrazí... Vtedy môžeš ľahko 
vidieť ako dlho si dokážeš udržať nehybnú myseľ. 

Druhý typ kong-anov kontroluje našu múdrosť, teda to, ako sa 
prejavujeme.  

A tak jeden typ kong-anu kontroluje naše centrum, iný typ kong-
anu kontroluje naše poznanie.  

Je tiež veľmi dôležité, aby bola naša kong-anová praktika spojená 
s každodenným životom. Cieľom kong-anových cvičení je pomáhať nám 
udržiavať správny smer našej praktiky „neviem“, pomôcť nám nájsť 
správnu funkciu a dosiahnuť stav bez prekážok. 
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Cvičenie a každodenný život    
 

Iba ak dokážete svoju praktiku, meditáciu, poznanie či správny 
názor spojiť s každodenným životom, iba potom je váš duchovný život 
dokonalý, úplný.  

U niektorých ľudí sa ich religiózny život nespája s ich 
každodenným životom. Toto nikdy nemôže byť uspokojujúce, ani 
skutočne kompletné. Meditácia znamená nehybnú myseľ, teda keď 
niečo robíš, len to rob. Správny názor pochádza z kong-anovej praktiky 
a správneho štúdia. Ako ale spojím svoju praktiku s každodenným 
životom? Musíme pochopiť čo je správna meditácia, potom môžeme 
urobiť svoj denný život meditáciou. Vtedy sa objaví múdrosť a my sme 
naozaj schopní pomocou svojej praktiky pomôcť svojmu životu. 
A naopak, náš život nás bude učiť ako praktikovať ešte lepšie. 

 

Formálny štýl cvičenia    
 
V zenovej škole existuje akýsi formálnych štýl cvičenia pri 

poklonách, sedení, spevoch a chôdzi.  
Niektorým ľuďom sa tento štýl nepáči, pretože si myslia, že je         

v nej príliš veľa foriem predpisov.  
Každá forma a predpis majú svoje dôvody a ak ich pochopíte, 

pomôže vám to prekonať túto prekážku a potom budete mať zo 
spoločného cvičenie naozajstný úžitok. 
 

Účelom, či zmyslom formy je pomôcť každému z nás zanechať 
svoje názory a získať tak svoju pôvodnú myseľ. Všetko, čo v živote 
robíme, má nejakú formu. Vytvorenie jednoduchej formy a len jej 
robenie v spoločnej akcii nám dáva príležitosť uvidieť náš vlastný názor 
z momentu na moment, opustiť ho a odrazu získať svoju pôvodnú 
myseľ, ktorá je otvorená, široká a slobodná.  
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Väčšina ľudí, čo majú radi slobodu, najmä na západe, sú k slobode 
pripútaní a v skutočnosti vôbec nie sú slobodní. Keď sa ocitnú v situácii, 
v ktorej sú dané pravidlá, objaví sa ich myseľ „mám rád, nemám rád“ a 
nedokážu túto situáciu nasledovať. Ak ste naozaj slobodní, znamená to, 
že ste oslobodení aj od svojich názorov na „mám rád a nemám rád“. 
Dokonca aj keď máte svoje „mám rád a nemám rád“, nenecháte sa nimi 
kontrolovať. Potom môžete nasledovať všetky druhy foriem, len aby ste 
pomohli druhým.  

Účelom, zmyslom formy je preto pomôcť nám opustiť naše názory 
a získať pôvodnú myseľ. 
 

Zmyslom formy je tiež pomôcť pri spoločnom harmonickom 
fungovaní. Zenový majster Seung Sahn hovoril: „Sleduj situáciu, budeš 
šťastný.“ Keď sa naučíte takto konať a dokážete podľa toho žiť, potom 
každú situáciu dokážete vyriešiť harmonicky, pretože odložíte svoje 
názory, získate svoju pôvodnú myseľ a múdrosť. Budete pre ľudí veľkou 
oporou. Takto si udržíte svoj veľký smer. 

Naučte sa jasne používať svoje oči, uši a ruky. Nebuďte závislí na 
verbálnych inštrukciách. Ak sa naučíte používať svoje oči, uši a ruky 
správne, potom sa môžete omnoho rýchlejšie napojiť na konanie 
ostatných ľudí a na všetky situácie. 

 
Spoločná akcia vytvára harmóniu. Ak robím spoločnú akciu 

odkladám svoj názor a som pripravený sledovať ostatných. Potom aj 
ostatní budú sledovať mňa. Zenový majster Seung Sahn hovorieval: 
„Keď chcete niekomu pomôcť, potom musíte ísť s ním, nasledovať ho, 
nasledovať ľudí. Potom, po čase, sa obráťte a choďte správnym smerom 
– vtedy to budú oni, čo vás budú nasledovať. 
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Ako dlho cvičiť?    
 
Raz v Zenovom centre v Cambridgi, počas formálnej reči dharmy, 

sa jeden zenový študent spýtal zenového majstra Seung Sahna, 
„Praktikujem už nejaký čas. Môžete mi dať radu, ktorá pomôže mojej 
praktike?“  

Zenový majster sa spýtal, „Koľko dní praktikuješ?“  
Študent odpovedal, „Iba tri dni“.  
Zenový majster povedal, „To je príliš dlho!“, potom dodal, „Tri dni, 

dvadsať rokov – na tom nezáleží. Najdôležitejší je tento moment. Čo 
robíš práve teraz? Ak je tento moment jasný, potom je jasný aj celý tvoj 
život. Ak tento moment nie je jasný, potom nie je jasný ani celý tvoj 
život. Preto nehodnoť, nekontroluj, či praktikuješ tri dni, jeden rok, 
desať rokov, dvadsať rokov. Iba to, čo robíš práve teraz – to je veľmi 
dôležité.“  
 

Na začiatku, keď s praktikou len začínate, sa zvyčajne rýchlo 
objavia nejaké výsledky: zbavíte sa niektorých problémov v živote, 
alebo dokážete sami seba vidieť lepšie. Potom sa však začne objavovať 
uvažovanie: „Nuž, veď rozmýšľam ešte viac ako predtým!“ 

To, čo sa v skutočnosti deje je, že začínate svoje myslenie iba viac 
vidieť. Niekedy začínajú ľudia cítiť, že už nerobia žiadne pokroky, 
nerozumejú čo sa deje, zdá sa im, že cvičenie viac nepomáha. 

Je potrebné si uvedomiť, že naša karma je ako guľa z ľadu. Na 
začiatku, keď zapálite pod takou guľou oheň, sa niektoré miesta na jej 
povrchu začnú topiť ihneď a vy ste spokojní, že sa naozaj niečo deje. No 
po niekoľkých rokoch, keď ste už roztopili celý vonkajší povrch gule, 
zostane vám veľmi tvrdý vnútrajšok. Ten istý oheň ho už nedokáže 
roztopiť. Začínate pochybovať o svojej praktike a o sebe. V tomto bode 
je veľmi dôležité neprestať, len praktikovať ďalej, tvrdšie a vytrvať. 
Nehodnoťte svoju praktiku. Nekontrolujte svoje výsledky. Tak tento bod 
prekonáte, prejdete ním a znovu si uvedomíte zmenu a pokrok. Po čase 
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možno opäť nastane podobná situácia. Znovu pokračujte a stále 
skúšajte. Potom vždy dosiahnete výsledok. 
 

Existuje aj niečo ako pretrvávajúca (vlečúca sa, tvrdošijná) karma. 
Je hlboko uložená v našom vedomí. Napriek tomu, že vaša praktika 
pokračuje dobre a vy veľmi jasne vnímate, objaví sa zrazu určitá situácia 
- a BUM! objaví sa nejaká vaša karma, túžba, názor. Odrazu sa 
nedokážete kontrolovať. Je to vaša pretrvávajúca karma a obvykle vás 
schytí znenazdajky, nečakane. Na to je veľmi jednoduchý liek: silná 
praktika. Keď budete praktikovať silne, energia vašej praktiky vás 
prenesie cez túto karmu a vaša myseľ sa opäť vyčistí a vy sa oslobodíte. 
Prejdete touto etapou bez toho, aby ste narobili ďalšie problémy či 
prekážky – sebe aj druhým. 
 

Drogy a cvičenie    
 

Niektorí ľudia použijú drogu ako špeciálnu, zázračnú medicínu. Ak 
si vezmú takúto „zázračnú medicínu“, zrazu uvidia: „Och, tak tento svet 
názvov a foriem je tiež iba sen.“ Keď to však urobia viackrát, dostanú 
chorobu zo špeciálnej medicíny, pretože keď beriete veľa drog 
a dokonca, aj keď s tým neskôr prestanete, zoslabne vaše vedomie. 
Neskôr, keď budete chcieť urobiť niečo iné, zistíte, že je veľmi 
namáhavé urobiť „to“ čo chcete. Vykonávanie trvalého úsilia bude pre 
vás veľmi ťažké. Jeden deň to dokážete, druhý deň nie. Nasledujúci deň 
áno, a ďalší už nie. Je veľmi dôležité prestať užívať drogy. Môže to 
niekomu zachrániť život. Neoslabujte si svoje vedomie. 
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Meditácia a múdrosť    
 

Meditácia znamená nehýbať mysľou. Keď niečo robíte, len to 
robte.  

Keď človek takto praktikuje, môže získať silné centrum. Stáva sa 
však, že ak dosiahne vo svojej meditačnej praxi nejaký hlboký zážitok, 
vytvorí si z neho akési pevné presvedčenie a drží sa ho. Potom sa už 
nechce ďalej učiť, aj keď v skutočnosti nezískal žiadnu múdrosť, len sa 
drží svojho presvedčenia. 

Múdrosť však nie je niečo, čo môžeš nosiť vo svojej hlave; je to 
schopnosť reagovať na situáciu automaticky; toto zachraňuje všetky 
bytosti od utrpenia. 

Múdrosť pochádza zo správnej kong-anovej praktiky a zo 
spoločnej akcie. Obzvlášť dôležitá je správna kong-anová praktika. 

Udržiavať veľkú otázku, neupínať sa na vlastné presvedčenie, 
vracať sa stále k mysli „neviem“ a udržiavať si správny smer – zachrániť 
všetky bytosti; len tak sa objaví múdrosť.  

 
 

 

 


