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Zenový majster Goam 
 
Skutočný praktikujúci, žijúci v nepripútanosti 
      

Vymenovanie Najvyššieho Patriarchu rádu Jogye (Čogje), hlavného 
buddhistického rádu v Kórei, je vysoko výberový proces. A Veľký 
Majster Goam slúžil ako Najvyšší Patriarcha  nielen raz, ale až trikrát. 
      Ctihodný Goam sa narodil v roku 1899 v Paju, v provincii 
Gyeonggido a zomrel v roku 1988 v chráme Haeinsa na hore Gayasan. 
Bol ordinovaný (prijatý do mníšskeho stavu) za pôsobenia majstra 
Jesana vo veku 19 rokov a svoj život prežil ako pravú, nefalšovanú  
manifestáciu nevlastnenia a nepripútanosti. Nasledoval cestu láskavosti 
a súcitu bódhisattvov, slúžiac ako Najvyšší Patriarcha kórejského 
buddhizmu.  
 
Ktokoľvek, kto si popýta ako prvý 
      

Majster Goam bol živým príkladom nesebeckého človeka, ktorý 
nemal v sebe chamtivosť. Buddhisti často používajú výraz nevlastnenie, 
nepripútanosť a nerozlišovanie, aby tak vyjadrili cestu bódhisattvu – 
cestu láskavosti a súcitu. Goam Sunim bol stelesnením týchto ideálov, 
a dôkazom skutočného zmyslu nevlastnenia, nepripútanosti 
a nerozlišovania v zmysle láskavosti a súcitu bódhisattvu. 
      V chudobných kláštoroch, po skončení reči Dharmy, Majster Goam 
často nechával na chrámovom oltári obálku s peniazmi, ktoré dostal  
za prednášku, ale tak aby to opát tohto kláštora nezbadal. A dary, ktoré 
obdržal v bohatších chrámoch, zase zdieľal majster spoločne so svojimi 
učeníkmi. 
      Niekedy za ním prišli jeho učeníci s prosbou,  „Majster, rád by som 
navštívil mesto Busan. Mohol by si mi pomôcť s cestovným?“ 
      A Majster im často dával aj viac ako bolo potrebné. Ochotne by 
dal čokoľvek, čo dostal ako peňažný dar v obálke, a ani nepočítal, koľko 
toho rozdal.  Bez váhania štedro rozdával tým, ktorí to potrebovali. 
      Ctihodný Goam uskutočňoval svoju praktiku štedrosti vo všetkom, 
nielen pri financiách. Keď mu doniesli laici dary vo forme kníh, len 
zriedka si ich nechal pre seba. 
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      Keď mu niekto zdôrazňoval, „Sunim, ale toto je naozaj vzácne 
a má to veľkú hodnotu!“, Majster len zareagoval, „Môžeš si to vziať, 
keď chceš.“ 
      Iní zase žasli, „Sunim, ty tu máš také dobré a vzácne knihy!“ 
      „Keď niektoré stoja za prečítanie, môžete si z nich vziať, koľko len 
chcete.“ bola jeho odpoveď.  
      Takto Goam Sunim rozdal všetky svoje peniaze a veci – každému, 
kto o to požiadal. Majstrovi žiaci mali príslovie, „Majstrov majetok je 
prístupný každému, podľa pravidla, kto prvý príde, prvý melie. Ten, kto 
o vec prvý požiada, stane sa jej majiteľom.“ 
 
Životnosť modlitieb 
      

Majster Goam nebol pripútaný k peniazom, knihám či iným 
osobným veciam, o sláve a moci ani nehovoriac. Všetko čo mal, rozdal. 
Keď mal nejaké peniaze nazvyš, prikázal svojim žiakom kúpiť danju 
(modlitebné ružence, ktoré sa nosia na zápästí), dlhé ružence so 108 
guľôčkami a knihy pre laických buddhistov. Potom to porozdávali 
všetkým návštevníkom chrámu. 
      Jedného dňa ho oslovil jeden z blízkych študentov s naliehavou 
žiadosťou: „Majster, mal by si si nechať nejaké peniaze aj pre seba. Keď 
zostarneš, budeš potrebovať peniaze na lieky, a tiež aj niečo pre bežnú 
spotrebu. Ako budeš potom žiť, keď teraz všetko rozdáš?“ 
      Majster Goam sa najprv mlčky zadíval pred seba a potom jemne 
poznamenal, „Ako by som si mohol niečo nasporiť, keď stále splácam 
svoj predošlý dlh?“ 
      Žiak nechápal, „Čo tým myslíš – svoj predošlý dlh?“ 
      „Mám dlh z minulosti, ktorý každým dňom rastie...“ 
      Na to Goam Sunim rozpovedal tento príbeh. 
      „Mal som vtedy dvadsať rokov.  Na svojom prvom unsuhaenggak 
(cestovná chrámová praktika, keď dotyčný putuje ako voda a oblaky), 
na ceste na horu Myohayngsan, som prišiel do prístavu s kompou cez 
rieku Yimjin. Prievozník pýtal desať mosadzných mincí, ale ja som mal 
pri sebe len päť. Prosil som ho o láskavosť, aby mi pomohol, ale bez 
úspechu. Napokon som vyšiel z člna a zúfalo sa díval na druhý breh. 
Vtedy jedna mladá dojčiaca žena vybrala zo svojho opasku päť 
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mosadzných mincí a dala ich prievozníkovi so žiadosťou, aby ten mladý 
mních mohol vstúpiť na čln. Ohromený jej činom som so sklonenou 
hlavu prečkal plavbu na druhý breh. Až neskôr som si uvedomil, že som 
vlastne ani nevedel, ako sa volá, ani kde žije, aby som jej to mohol 
vrátiť.“  
      „Od toho dňa som sa každý deň modlil za ňu a jej dieťa. A tento 
dlh piatich mincí sa každým dňom zväčšuje. Zdá sa, že ho nikdy 
nebudem vedieť – neviem, kto to je, ani odkiaľ je. Snažím sa rozdávať 
svoj majetok ľuďom, ktorých stretávam, ale zdá sa mi, že aj tak môj dlh 
stále narastá. Ako potom môžem niečo nasporiť, keď stále splácam svoj 
dlh?“ 
      Majster Goam rozdal každý halier zo svojho majetku, bez rozdielu. 
Počas doby, keď trikrát slúžil ako Najvyšší Patriarcha, nedal nikomu 
najavo, kde chce neskôr sídliť. Myslel si, že praktikujúci by mali byť 
odpútaní od všetkých svetských záležitostí aj majetkov.  
      Majster Goam zvykol hovoriť, „Buddhistickí mnísi a mníšky by mali 
byť vždy pripravení všetko opustiť, zanechať. To je skutočný zmysel 
duchovna a praktiky.“ 

Sunim neostával v žiadnom chráme dlhšie ako bolo potrebné. 
Majster Goam bol obdarený schopnosťou ísť cestou dokonalého 
duchovného hľadania, životom nepripútanosti. 
      Goam Sunim bol asi jediný z Najvyšších Patriarchov, ktorý mal tú 
možnosť slúžiť túto funkciu trikrát, a pritom opustil túto pozíciu bez 
akéhokoľvek majetku. Všetko rozdal, jeho stúpencom po ňom nezostal 
dokonca ani jediný kláštor. 
 
Jedna poklona stačí 
      

Ako sme už povedali, Majster Goam bol jedným z mála Veľkých 
zenových majstrov, ktorý slúžil trikrát  v postavení najvyššej duchovnej 
autority v ráde Čogje v kórejskom buddhizme. Napriek tomu žil celý svoj 
život v skromnosti a stále prejavoval milujúcu láskavosť bódhisattvu, 
s pokorou a prostotou, vždy a všade. 
      Ešte aj ako Najvyšší Patriarcha odmietal Majster Goam, aby pred 
ním robili mnísi a laickí prívrženci tri tradičné prostrácie (hlboká 
poklona na znak veľkej úcty). Keď za ním prišli laici pracujúci pre 
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chrámovú buddhistickú spoločnosť, aby sa mu poklonili,  po ich prvej 
poklone sa majster vždy postavil zo svojho sedadla. Ctihodný Goam 
odmietal, aby mu ľudia robili tri poklony, hovoril že jedna je viac ako 
dosť. 
      Ľudia sa pýtali, „No ale ak už ani Najvyšší Patriarcha neprijíma tri 
poklony, tak potom ktorý člen sanghy by ich mal prijímať?“ 
      Na to len pokrútil hlavou, „Prosím, jedna poklona je viac ako dosť 
pre takého nízkeho mnícha. Ako by som sa mohol opovážiť žiadať tri 
poklony?“ 
      Mladí mnísi, ktorí ho navštívili, boli zakaždým zmätení, keď veľký 
majster odmietal ich tri poklony. Hneď ako urobili prvú poklonu Goam 
Sunim sa postavil a tiež sa im poklonil.  
      Skromnosť Majstra Goama nebola iba slovnou či formálnou 
pokorou, ale bola nefalšovaná a prenikala celou jeho osobnosťou 
a do každej stránky jeho života. Ako člen sanghy Majster nikdy 
neprejavoval voči druhým hnev, nikdy na nich nekričal, ani nepoužíval 
tvrdé slová. Keď bol chybami svojich žiakov vyvedený z rovnováhy, 
zavolal si ich na čaj a pohovoril si s nimi v tichosti a pokojne. Ctihodný 
Goam im iba povedal, „Vy sami by ste mali byť tými, ktorí budú druhých 
od toho odrádzať, vyhovárať im to. Prečo ste to urobili?“ 
      Majster potom, láskavými a jemnými slovami prešiel na inú tému 
a už sa k problému viac nevracal. Goam Sunim vždy používal zdvorilé 
výrazy, aj keď hovoril so svojimi študentmi – jedno či s význačným 
študentom alebo mladým novicom. Mladších ako dvadsať rokov 
oslovoval „Milý .......“. Keď mali viac ako dvadsať, veľmi slušne povedal, 
„Prosím, keď je tam .........., mohli by ste ho požiadať, aby vstúpil?“ Keď 
mal dotyčný nad tridsať rokov, Sunim používal ešte zdvorilejšie 
a úctivejšie slová, ako: „Môj milý ........, úprimne ťa prosím, aby si len 
pokračoval v tejto úlohe takýmto spôsobom.“ 
 
Prijatie misky ústricovej kaše 
 
      V čase, keď prebýval Majster Goam v malej buddhistickej pustovni 
v Busane, prišla mu vzdať úctu jedna staršia laická prívrženkyňa, ktorá 
bývala neďaleko. Ako to je u buddhistických laikov zvykom, priniesla 
trochu jedla, ktoré pre majstra osobne pripravila. Uvarila ryžovú kašu 
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z ustríc, mysliac pritom len na to, aby to bolo zdraviu prospešné. Úplne 
zabudla, že Sunim je vegetarián. 
      Starenka mu podala svoj dar so slovami, „Majster, urobila som pre 
vás túto zdravú ustricovú kašu, prosím, ponúknite sa.“ 
      Žiaci a ostatní laici čakali čo majster urobí. Majster sa rozžiaril ako 
dieťa a potešene vzal do oboch rúk misku od starenky. 
      „Och, aké úžasné! Som ti tak vďačný za tvoju prácu. Vďačne si ju 
vezmem a pochutnám si na nej.“ 
      Goam Sunim potom položil misku s kašou vedľa seba. Keď si 
potom starenka vypočula majstrovu reč dharmy, odišla z miestnosti 
celá šťastná. Potom Majster Goam poslal potichu kašu z ustríc do 
kuchyne, aby si na nej pochutilo jej osadenstvo. 
 
Môžeš počuť „Buddha“  v „Bohu“ 
      

Pre opis Goam Sunima by platili slová: mierny a cnostný. Keď mal 
Goam Sunim osemdesiatosem rokov, vybral sa aj so svojím najmladším 
žiakom na cestu do chrámu Baekrokdam na hore Hanrasan, na ostrove 
Jeju. V tomto veku mávajú ľudia problém kráčať hoci len po rovine, 
nehovoriac o šplhaní sa na najvyšší vrch Južnej Kórei. 
      Keď takto kráčali vo svojich dharmových róbach krajinou okolo 
Baekrokdamu,  zastavili sa na krátky oddych. Na ceste ich dobehla 
skupina mladých ľudí a jeden mladík na majstra zakričal. 

„Hej ty, starký, koľko máš rokov?“ 
       „Má osemdesiatosem rokov.“ odpovedal namiesto majstra jeho 
žiak. 
      Keďže Goam Sunim a jeho žiak mali na sebe dharmové rúcha, 
muselo byť jasné, že sú to buddhistickí mnísi. 
      Mládenec akoby si to nevšimol, „Dúfam starký, že budeš ešte dlho 
žiť s božím požehnaním. Aleluja!“ 
      Keď chlapec prechádzal s týmito uštipačnými poznámkami okolo, 
Goam Sunim spojil dlane a povedal, „Ďakujem,“   
      „Sunim, prečo si sa poďakoval tomuto neslušnému chlapíkovi?“ 
      Gaom Sunim jemne odvetil svojmu mladému žiakovi, ktorý len 
sťažka zadržiaval svoj hnev. „Nie je nutné brať v zlom, to čo povedal.  
Len jednoducho stačí počuť slovo Buddha namiesto Boh.“ 
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Majster bez hnevu 
      

Všetky cítiace bytosti trpia následkom troch jedov – túžby, hnevu 
a nevedomosti. Buddha učil, že zničením týchto troch jedov možno 
dosiahnuť buddhovstvo.  No aj napriek hlbokému  rozhodnutiu zbaviť sa 
týchto troch jedov, ľudia z času na čas padnú do ich pasce. Obzvlášť, ak 
sa k človeku druhí chovajú iracionálne alebo zlomyseľne. Vtedy je veľmi 
ťažké ostať pokojným a sústredeným, a zachovať si sebaovládanie. 
Zvládnutie trpezlivosti (jedno zo šiestich dokonalostí alebo šiestich 
paramít) je v buddhizme veľmi zdôrazňované, pretože zvládať neférové, 
ponižujúce a strastiplné situácie je veľmi ťažké.  Ak sa už zvláda 
praktikovanie trpezlivosti, nie je až také dôležité klásť dôraz na jeho 
perfektnú dokonalosť.  
     V predchádzajúcom príbehu Goam Sunim zopäl ruky na znak 
vďačnosti aj keď sa ho chlapec snažil zosmiešniť. Majstra Goama 
nedokázalo nič rozhnevať, či spôsobiť stratu trpezlivosti. 
      Aj nasledujúci príbeh sa udial, keď sa Goam Sunim zdržiaval 
v Dharma centre na ostrove Jeju. Oproti Dharma centru bola 
nemocnica, oddelená len jednoduchým múrikom. Jedného rána našiel 
Majster Goam pri zametaní záhrady akýsi neznámy predmet. Zachytil sa  
metle a zaujal jeho pozornosť. Sunim zavolal svojho žiaka Seonhyo, 
ktorý tiež zametal záhradu neďaleko.  
      „Prosím ťa, poď sem. Čo myslíš, čo to je?“ 
      Žiak sa bližšie prizrel a ostal v pomykove. Ako len môže opísať 
svojmu majstrovi kondóm? Zrejme ho niekto prehodil z nemocnice cez 
múr.  
     Majster sa znova spýtal, „Čo to je?“ 
     Žiak odvetil, „Uch, no.... je to gumený antikoncepčný balón.“ 
     Ako len mohol niekto byť taký neúctivý a zahodiť použitý kondóm do 
posvätnej buddhistickej záhrady?  
     Žiak bol veľmi nahnevaný, „Mám im to hodiť späť cez múr?“ opýtal 
sa, rozhodnutý to spraviť. Goam Sunim ho zastavil kývnutím ruky. 
     „Chlapče, či nechápeš, že niekto to tu hodil, aby sme sa o to my 
postarali, a nie aby sme to hodili naspäť. Keď to hodíme naspäť, mohli 
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by si pomyslieť, že sme to použili my a hodili to k nim. Lepšie bude, keď 
to zlikvidujeme za nich, aby sme nevyrábali ďalšie problémy.“ 
     Majster Goam potom sám odhodil kondóm do odpadu. 
 
Kuchár v zime 
      

Bolo to v čase, keď Goam Sunim ešte ako mladý mních praktikoval 
v chráme Yujeomsa na hore Geumgangsan. Keď ústranie začalo, nijako 
sa nevedel nájsť nikto, kto by bol ochotný dobrovoľne robiť hlavného 
kuchára. Gongyangju je mních zodpovedný za varenie ryže, ovsenej 
kaše a podobných jedál. Vo väčšine zenových centier je bežné, že 
praktikujúci uprednostňujú koncentráciu a meditáciu v sede, aby mohli 
dosiahnúť osvietenie. Preto sa snažia vyhýbať povinnostiam ako je 
varenie. Goam Sunim sa na to dobrovoľne podujal s poznámkou, 
„Cvičiaci, prosím neobťažujte sa. Svojou usilovnou praktikou dosiahnite 
prosím osvietenie ešte tejto zimy. Vyriešte tento najdôležitejší problém, 
vyriešte túto veľkú zložitosť života a smrti.“ 
      Tých niekoľko starších mníchov, ktorí praktikovali s Goam 
Sunimom, mu na jednej strane boli za to vďační, no aj sa trochu 
zahanbili. 
      V tú zimu boli na hore Geumgangsan viac ako 30 stupňové mrazy. 
Byť vtedy kuchárom vyžadovalo veľkú trpezlivosť – nebolo jednoduché 
v takejto ľadovej zime pripravovať ryžu, kašu a vedľajšie jedlá. Pre 
každého bežného človeka by to bola neznesiteľné bremeno. Jedného 
dňa si v Zenovom centre v Yujeomsa niekto všimol, že čierne gumené 
topánky mníchov boli každé ráno vyčistené a pekne zoradené pred 
dverami.  
       Starší mnísi, pretože im to nedalo a boli zvedaví, sa ukryli ešte 
pred svitaním, aby zistili, čo sa deje. O chvíľu sa objavil Goam a pekne 
vzal jeden po druhom každý pár topánok z kameňa, na ktorý sa v Kórei 
ukladajú topánky, poutieral ich dočista vlhkou handrou a dal ich späť. 
Keď Goam Sunim položil posledný pár späť na kameň, mnísi, ktorí to 
celé pozorovali, povyliezali z úkrytov. 
      Jeden z nich povedal, „Pozri, chrámový kuchár, cítime sa byť vinní 
už za to, že nám varíš. Ako sa teraz máme cítiť, keď nám ešte aj čistíš 
topánky?“ 
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      Goam Sunim sa vyľakal a na chvíľu stratil reč, rýchle zopäl ruky na 
znak odpustenia. 
      „Úprimne sa ospravedlňujem. Čistil som topánky, pretože som 
nemal čo robiť, kým sa ryža varila. Prosím, prepáčte mi.“ 
     Mnísi si tiež všimli, že Goam Sunim mal na sebe len jednoduchý 
jeoksam, letnú blúzu bez podšívky, pričom bola naozaj krutá zima. 
      Nechápavo krútili hlavou, „Hej ty, mníšik – kuchárik, prečo nemáš 
teplé nohavice alebo blúzu? Prečo stále nosíš tieto nezateplené šaty?“ 
      Goam Sunim iba mávol rukou, „Oh, nuž, ja mávam bežne horúce 
telo. Nepotrebujem zateplené šaty ani v zime. Pretože mi je teplo aj 
tak.“ 
      V skutočnosti však Goam Sunim nenosil teplé šaty, pretože si ich 
nemohol dovoliť. Aby zakryl svoju chudobu, radšej Goam Sunim 
odpovedal ľuďom na ich otázky len, „Je to preto, lebo moje telo má 
vysokú teplotu a mám aj horúcu krv...“ 
 
Odhoď ešte aj pripútanosť k chrámu 
      

Mnísi prijímajú sľuby, aby sa úplne zbavili všetkých svojich túžob 
a pripútanosti. No aj tak sa stále venuje veľa pozornosti zdobeniu 
kláštorov, chrámy sú skrášľované vznešenými ornamentmi - a to všetko 
vlastne Buddhovo učenie zakazuje.  Buddhisti sa snažia robiť všetko pre 
to, aby mohli šíriť milujúci súcit a láskavosť pre čím väčší okruh cítiacich 
bytostí, ako je to len možné – tak  ako to robil Buddha. Avšak 
v Buddhizme sa táto činnosť nevolá túžbou, ale  skôr seowon, teda sľub 
ašpirácie, snaženia. 
      Keď sa raz Majster Goam dopočul, že Dharma Centrum v meste 
Kimhae v provincii Gyeongsangnamdo má byť zatvorené kvôli dlhom, 
vybral sa na cestu, aby v ňom pobudol aj so svojím učňom Hyokyeung 
Sunimom. Keď sa laickí prívrženci dopočuli, že majster sa podujal 
prebývať v chráme, začali sa tam znovu hrnúť.  
      Majster robil v chráme rôzne zhromaždenia Dharmy a slávnosti 
spevov, a za pár mesiacov boli dlhy centra splatené. Počas krutých 
zimných mesiacov dovolil majster kúriť briketami iba v jednej 
miestnosti, v ktorej býval spolu s učeníkmi, aby takto pomohol ušetriť 
výdavky. 
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     Keď sa Centrum Kimhae  takto napokon stabilizovalo, začul Goam 
Sunim, že aj ďalšiemu centru – Dharma Centrum Dongrae v chráme 
Beomeosa, Busan,  hrozí zatvorenie kvôli dlhom. A toto centrum 
požiadalo Goam Sunima o pomoc. 
      Majster súhlasil, „Pretože sa situácia tu v Kimhae zlepšila, mali by 
sme sa presunúť do Centra Dongrae.“ 
      Goam Sunim teda odišiel do Dharma centra Dongrae a začal tam 
organizovať buddhistické ceremónie. Prednášal Reči Dharmy naplnené 
súcitom a to aj laikom, bez rozdielov. Stúpenci sa opäť začali schádzať, 
len čo sa dopočuli, že tam je aj majster. Sála Dharmy, kde kedysi bola 
Buddhova socha a ktorú odniesli na splatenie dlhov, znovu ožila. 
Zakrátko splatil Goam Sunim všetky dlhy, ktoré chrám mal. Cetrum sa 
pekne obnovilo a po skončení svojej misie Majster Goam z Darma 
centra odišiel. 
     Goam Sunim sa pevne držal základov praktiky –potreby zbaviť sa 
svojej túžby, aj tej ktorá sa týka pripútanosti k chrámu. Známy bol jeho 
výrok, adresovaný jeho učeníkom, „Keď sa chcete stať opátom, 
nedychtite po pozícii v existujúcom chráme, ale vybudujte si svoj 
vlastný.“ 
 
 
Sám si pral svoje šaty 
      

Goam Sunim si stále sám pral svoje šaty, aj keď mal už 
po sedemdesiatke. Jeho starší aj mladší učeníci sa snažili pomôcť mu 
s praním bielizne, ale Sunim sa tomu bránil.  Vstával na svitaní, keď jeho 
učeníci ešte spali a v ruke si vypral svoje šaty. Tak to robil až do 
poslednej chvíle svojho života, keď vstúpil do Parinirvány. 
      Keď jeho učeník, ctihodný Daewon, zakladal chrám Daewonsa 
na Hawaii, prišiel tam Goam Sunim, aby mu pomohol s prípravou 
chrámu. Aj napriek biednym podmienkam v malej stavebnej 
maringotke, majster vstával na svitaní, kým jeho žiaci ešte spali 
a pripravoval pre všetkých raňajky. Sunim bol celým srdcom 
rozhodnutý, že bude svojím učeníkom všemožne pomáhať pri budovaní 
chrámu Daewonsa. 
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      V tom čase prebýval v prívese aj jeden laický prívrženec zo Seoulu, 
aby pomáhal pri stavbe chrámu. Bol ohromený, keď videl, že majster im 
každé ráno pripravuje raňajky aj v takých ťažkých podmienkach. 
Zaumienil si preto, že vstane skoro ráno pripravím raňajky sám. No aj 
keď vstal ešte pred svitaním, raňajky už boli pripravené – majstrom. 
      „Majstre, prosím ťa, nerob si s tým starosti,“ naliehavo požiadal 
laik. 
      Majster ho však s úsmevom upokojil, „Netráp sa. Ryžu pripravil 
elektrický varič na ryžu. Ja som len zapol gombík.“ 
      A ďalší deň a aj nasledujúce dni Sunim pokračoval v príprave 
raňajok. 
    Goan Sunim žil ako bódhisattva súcitu, pracujúc bez oddychu, aby 
zachránil všetky živé bytosti od ilúzií a klamných predstáv. Dňa 
28. októbra 1988 asi o 8,00 hod večer, povedal Veľký Majster Goam 
svoje posledné slová svojim učeníkom v centre Yongtap Seon v chráme 
Haeinsa na hore Gayasan: 
     „Žite svoj život v láskavosti a v pokoji ... zákon príčiny a následku je 
veľmi jasný ...“  
      Potom Majster jemne zatvoril oči a vstúpil do Parinirvány v deň 
svojich narodenín. 
 

 
 

Čo robí meditácia pozornosti s vaším mozgom? 
 
Preklad článku od autora Tom Ireland z 12.6.2014. Tom Ireland je 

hlavným redaktorom Society of Biology a nezávislým žurnalistom 
zaoberajúcim sa hlavne témami ako je zdravie, vzdelanie a veda. 
 

Keď toto čítate, skúste pomrviť prstami na nohách. Vnímajte tlak 
prstov na topánku a ako zaťažujú podlahu. Sústreďte sa na to, čo vašimi 
prstami môžete cítiť práve teraz – uvedomte si ich existenciu. 

Keď ste ešte nikdy nepočuli o meditácii pozornosti, tak vám 
blahoželám, pretože práve teraz ste niečo z toho skúsili. Čoraz viac ľudí 
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robí nejaký druh meditácie na zníženie stresu, a vedci objavujú 
mimoriadne účinky, ktoré má na mozog ľudí, ktorí ju praktikujú 
pravidelne. 

Cvičenie pozornosti – táto pôvodne starobylá buddhistická 
meditačná metóda sa za posledné roky vyvinula do celej škály 
sekulárnych (nenáboženských) terapií a kurzov, pričom sa väčšina z nich 
zameriava na uvedomovanie si prítomného okamžiku a na jednoduché 
pozorovanie svojich pocitov a myšlienok a ako tieto prichádzajú 
a odchádzajú. 

Už asi desať rokov je táto technika vnímaná ako užitočná terapia 
pri liečbe úzkosti a depresie, a webové stránky o pozornosti, ako napr. 
GetSomeHeadSpace.com priťahujú milióny podporovateľov. Túto 
metódu skúmali aj na školách, v profesionálnych tímoch a vojenských 
jednotkách kvôli zvyšovaniu výkonu, a sľubne sa javí aj ako pomoc 
u trpiacich chronickými bolesťami, závislosťou a hučaním v ušiach. 
Sú dokonca aj dôkazy o tom, že pozorná myseľ (meditácia pozornosti) 
môže pomôcť pri symptómoch niektorých fyzických stavov, ako je 
syndróm dráždivého hrubého čreva, rakoviny a HIV. 

Až donedávna nebolo veľmi známe, 
že niekoľko hodín tichej reflexie týždenne 
môže mať až tak neobvyklý mentálny 
a fyzický účinok. Dnes, keď sa už fenomén 
pozornej mysle teší širšej pozornosti, nám 
metódy zobrazovania mozgu prezrádzajú 
ako môže táto starobylá praktika hlboko 
zmeniť spôsob, ktorým rôzne oblasti 
mozgu medzi sebou komunikujú – 
pravdepodobne s trvalým účinkom. 

 
Praktikovanie pozornosti a skúsenosti s ňou sú spojené 

so znížením objemu sivej hmoty v amygdale (súčasť limbického systému 
v mozgu), čo je kľúčová oblasť pre stresovú odozvu. 
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Žiadny strach 
 

Snímky MRI (magnetickej rezonancie) ukazujú, že 
po osemtýždňovom praktikovaní pozornosti, sa amygdala, mozgové 
centrum pre „boj alebo útek“, zmršťuje. Táto primárna oblasť mozgu 
spájaná so strachom a emóciami, je aktívna v počiatočnej fáze reakcie 
tela na stres. 

Pri zmršťovaní amygdaly sa kôra prednej časti mozgu – ktorá má 
spojenie s vyššími mozgovými funkciami ako je uvedomovanie si, 
koncentrácia a rozhodovanie – stáva hrubšou. 
  „Funkčná prepojenosť“ medzi týmito oblasťami – t.j. ako často sa 
vzájomne aktivujú – sa tak isto mení. Prepojenie medzi amygdalou 
a ostatnou časťou mozgu slabne, zatiaľ čo prepojenie medzi oblasťami 
spojenými s pozornosťou a koncentráciou silnie. 

Rozsah týchto zmien koreluje s počtom hodín meditačnej praxe 
dotyčnej osoby, hovorí Adrienne Taren, výskumníčka venujúca sa štúdiu 
pozornosti na Univerzite v Pittsburghu. 

 „Obraz, ktorý sme získali hovorí, že praktika pozornosti zvyšuje 
schopnosť človeka mobilizovať oblasť prednej časti mozgu pre vyššie 
príkazy za účelom znižovania aktivity mozgu pre nižšie príkazy.“  

Inými slovami, vyzerá to tak, že naše prvotné, pôvodné reakcie na 
stres sú vytlačené tými hĺbavejšími, pozornejšími. 

Veľa aktivity môže zosilniť veľkosť rôznych častí prednej mozgovej 
kôry – napríklad videohry – ale tým sa naša myseľ od svojho 
„stresového centra“ odpojí, čo – zdá sa – vyvoláva celý rad fyzických 
a mentálnych výhod, hovorí Taren. 

„Rozhodne nechcem tvrdiť, že pozorná myseľ môže vyliečiť HIV 
alebo zabrániť srdcovému ochoreniu. No naozaj tu vidno redukciu 
biomarkerov stresu a zápalu. Markery ako C-reaktívne proteíny, 
interleukin 6 a kortizol – tie všetky sú spojené s ochorením.“ 

 
Pociťovanie bolesti 
 

Ešte zaujímavejšie sú vedecké práce študujúce „expertov“ 
v pozornosti – dlhodobo praktikujúcich – pri pociťovaní bolesti. 
Pokročilí meditujúci hovoria, že pociťujú omnoho menej bolesti ako 
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nemeditujúci. Napriek tomu snímky ich mozgu ukazujú trochu viac 
aktivity v oblastiach spojených s bolesťou, ako u nemeditujúcich. 

„Toto nijako nezapadá do žiadneho z klasických modelov úľavy 
od bolesti ako sú tlmiace lieky, pri ktorých vidíme menej aktivity 
v týchto oblastiach,“ hovorí Dr. Joshua Grant z Inštitútu Maxa Plancka 
pre Výskum ľudského mozgu a kognitívnych schopností v Lipsku, 
Nemecko. U skúsených v meditácii pozornosti sa tiež zistilo „masívne“ 
zníženie aktivity v oblastiach hodnotiacich stimulov, emócií a pamäti, 
povedal Grant. 

A opäť, dve oblasti, ktoré sú normálne funkčne spojené – predná 
cingulate (limbická) kôra (spojená s nepríjemnosťou bolesti) a časti kôry 
strednej časti čuchovej kosti – sa zdajú byť u meditujúcich „rozpojené“. 
„Vyzerá to tak, že cvičenci praktikujúci zen vedeli odstrániť alebo 
zmenšiť averzívnosť, odpor k stimulácii – a teda aj jej stresujúce 
vlastnosti – tým, že upravovali prepojenie medzi dvomi oblasťami 
mozgu, ktoré medzi sebou normálne komunikujú,“ hovorí Grant. „Je 
isté, že oni tieto skúsenosti neblokujú. Skôr sa zdá, že sa zdráhajú, 
vyhýbajú sa zapojiť do myšlienkových procesov, ktoré robia túto 
skúsenosť bolestivou.“ 
 
Cítiť zen 
 

Za pozornosť tiež stojí fakt, že aj keď sa v tejto štúdii testovali 
skúsení meditujúci, títo neboli v meditatívnom stave – účinok meditácie 
znižovať pocit bolesti preto nie je niečo, čo dosiahnete, iba ak sa 
dostanete do tranzu; nie, zdá sa že toto je permanentná zmena v ich 
vnímaní. 

„Mali sme na nich špeciálnu požiadavku – aby nemeditovali,“ 
hovorí Grant. „V ich mozgu sa proste odohrala veľká zmena. Bez 
akýchkoľvek pochýb je u skúsených meditujúcich základný stav 
zmenený.“ 

Iné štúdie so skúsenými meditujúcimi – teda subjektmi, ktorí mali 
za sebou aspoň 40 000 hodín praktikovania meditácie pozornosti – 
odhalili, že ich pokojný (dormantný) mozog vyzerá pri skenovaní 
podobne, ako vyzerá mozog bežných ľudí pri meditácii. 
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V tomto štádiu vedeckého skúmania nie je už kôra prednej časti 
mozgu väčšia ako sa myslelo. V skutočnosti jej veľkosť a aktivita sa 
začínajú zmenšovať, hovorí Taren. „Je to ako keby sa tento spôsob 
myslenia stal štandardom, je automatický – nevyžaduje si už žiadnu 
špeciálnu koncentráciu.“ 

Ešte je toho potrebné veľa objaviť, najmä čo sa deje, keď mozog 
spracováva súčasný moment, a aké ďalšie účinky môže mať pozornosť 
na ľudí. Výskum tejto techniky je ešte len v plienkach a nepresnosti 
v zobrazovaní mozgu znamenajú, že výskumníci sa musia uchyľovať 
k domnienkam, čo ktorá oblasť mozgu práve robí. 

Grant a Taren, spolu s ostatnými, sa nachádzajú uprostred 
rozsiahlych a bezprecedentných štúdií, ktorých cieľom je izolovať účinky 
meditácie pozornosti od iných metód znižujúcich stres, ako aj 
vystopovať presne ako sa mení mozog v priebehu dlhej meditačnej 
praxe. 

„Sledovať všetky tieto dopady cvičenia pozornosti je veľmi 
vzrušujúce,“ hovorí Taren. „Je senzačné vidieť ako sa pri ponímaní tohto 
cvičenia postupne vzďaľujeme ako od čisto duchovnej záležitosti – 
smerom ku skutočnej vede a klinickým dôkazom. Pretože stres je 
ohromný problém, ktorý má veľký dopad na zdravie mnohých ľudí. 
Takže je čoraz dôležitejšie, aby sme si dokázali urobiť prestávku 
a sústredili svoju myseľ.“ 

Možno za odmietaním meditácie pozornosti bol v minulosti 
„akože“ duchovný význam New Age, čo až doteraz bránilo tomu aby 
meditácia pozornosti bola prijatá a ospevovaná, ako liek na náš stále 
rýchlejší svet. Vedecký výskum pomáha prekonať toto ponímanie 
a desať minút pozornosti by sa čoskoro mohlo stať akceptovanou stres 
búrajúcou súčasťou našej dennej starostlivosti o zdravie, podobne ako 
návšteva telocvične alebo čistenie zubov. 
 
 

z angličtiny preložila Janka Bohdanová 
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Môžeme zmeniť svoju DNA  
pomocou kontroly mysle? 

 
 

Podľa štúdie môžu meditujúci pacienti s rakovinou ovplyvniť 
skladbu svojej DNA 

článok autora: Bret Stetka z 16.december 2014 
Bret Stetka je redakčným riaditeľom MEDSCAPE (pobočka WebMD) 
a spisovateľ na voľnej nohe zameraný na zdravie, vedu a potraviny. 
V roku 2005 dosiahol titul MUDr. na University of Virginia a pravidelne 
prispieva do časopisu Wired Magazine o mozgu, genomike a niekedy aj 
o oboch. Viď Bret na Twitteri... 
 

„Myslím, teda som“ je snáď najznámejší slogan západnej filozofie. 
Keby mali pravdu všetci tí „feťáci“, filozofi a skeptici inklinujúci 
ku kvantovej mechanike, ktorí veria že žijeme vlastne len v ilúzii, iba 
málo existencionálnych žartíkov by to vystihlo lepšie a jednoduchšie. 
Jediné, čo z toho vyplýva, je že podľa Dekartovho názoru „my“ – naše 
myšlienky, naša osobnosť, naša „myseľ“ – sú väčšinou od nášho tela 
oddelené. 

Tento všestranne vzdelaný Francúz ako aj iní dualistickí filozofi 
boli názoru, že keď myseľ vykonáva kontrolu nad našou fyzickou 
interakciou so svetom, hranice medzi telom a mysľou sú jasne 
stanovené, že naša materiálna forma je len prechodným obydlím pre 
našu nemateriálnu dušu. Avšak storočia vedeckých výskumov sa stavajú 
proti tomuto náhľadu na telo ako hmotný útulok na prespatie „duše“. 
Ukazuje sa, že telo a myseľ sú navzájom nerozlučne vpletené. Zistenia 
novej štúdie publikované kanadskou skupinou v Cancer naznačujú, že 
náš mentálny stav má na nás znateľný fyzikálny vplyv – špeciálne na 
našu DNA! 

Vedúca výskumníčka Dr. Linda E. Carlsonová s kolegami zistila, že 
u pacientiek s rakovinou prsníka s účasťou v podpornej skupine 
s meditáciou pozornosti (čo je prevzatá forma buddhistickej meditácie, 
pri ktorej sa praktikujúci sústreďujú na prítomnosť bez jej 
posudzovania, ignorujúc rôzne hnevy z minulosti ako aj obavy 
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z budúcnosti) sa zachováva dĺžka ich telomérov. Teloméry sú pásy DNA, 
ktoré tvoria konce našich chromozómov a zabraňujú tak ich poškodeniu 
– profesori biológie ich radi prirovnávajú k „poplastovaným“ koncom 
šnúrok na topánkach. Nie je známe, žeby skrátené teloméry sami 
o sebe mohli spôsobovať nejaké ochorenie, ale tieto teloméry vekom 
chradnú, slabnú a skracujú sa u ľudí s rakovinou, diabetom, srdcovými 
ochoreniami, či vysokou hladinou stresu. Preto všetci chceme mať svoje 
teloméry neporušené. 

V Carlsonovej štúdii boli pacientky, ktoré prežili rakovinu prsníka 
rozdelení do troch skupín. Prvá náhodná skupina dostala 8-týždňový 
program na zotavenie po rakovine pozostávajúci z meditácie pozornosti 
a jogy. Druhá skupina mala pridelenú 12-týždňovú skupinovú terapiu, 
pri ktorej si vzájomne zdieľali ťažké emočné stavy a vzájomne sa 
sociálne podporovali. A tretia skupina bola kontrolná, ktorá mala len 
6 hodinový kurz manažmentu stresu. Štúdiu dokončilo celkovo 88 žien, 
ktorým urobili krvnú skúšku na teloméry pred a po. U oboch liečených 
skupín sa teloméry udržali, ale u kontrolnej skupiny boli skrátené. 

Predchádzajúca práca poukazuje na tieto spojitosti. Podľa 
výsledkov štúdie z roku 2008, ktorú robil učiteľ správnej výživy 
a životného štýlu, Dr. Dean Ornish, kombinácia vegánskej stravy, 
manažmentu stresu, aerobických cvičení a účasť v podpornej skupine 
po dobu troch mesiacov mala za následok zvýšenie činnosti telomerázy 
u mužov s rakovinou prostaty. Telomeráza je enzým, ktorý udržuje a 
uchováva teloméry tým, že pridáva DNA na konce chromozómov. 
Nedávna práca zameraná na meditáciu mala podobné výsledky. 
A následná štúdia Dr. Ornisha zameraná opäť na pacientov s rakovinou 
prostaty (aj keď len menšieho rozsahu a nenáhodná) zistila, že podobné 
zmeny životného štýlu sú spojené s dlhšími telomérami. 

Biologické výhody, hlavne meditácie, značne presahujú len 
samotné zachovávanie telomérov. Staršie práce Carlsonovej ukazujú, že 
u rakovinových pacientov je bdelá pozornosť spojená so zdravšou 
hladinou stresového hormónu kortizol a s redukciou zápalotvorných 
zložiek. Ba čo viac, Carlsonová konštatuje, že: „V programe na 
odbúravanie stresu v práci pomocou pozornosti, produkovali obvykle 
zdraví ľudia preukázateľne vyššie titry protilátok na chrípkovú vakcínu 
ako kontrolné skupiny, a aj štúdia efektu pozornosti u HIV a diabetes sa 



18 
 

ukazuje ako sľubná.“ Už dávnejšie štúdie preukázali, že veľký stres 
zvyšuje riziko vírusových infekcií – aj napr. u bežného nachladenia – ako 
aj depresií a kardiovaskulárnych chorôb. Terapeutický potenciál 
prelínania tela a mysle je dobre známy. Biologická spätná väzba – kedy 
sa senzormi pokrytí pacienti učia uvedomovať si a kontrolovať rôzne 
fyziologické funkcie – je známa už desaťročia a používa sa na liečbu 
bolestí hlavy a iných častí tela, vysokého krvného tlaku a problémov so 
spánkom, ako aj ďalších stavov. Samozrejme je tu aj placebo efekt, 
komplikovaný, a predsa taký reálny psychologický profit, získaný skôr 
z očakávania pacienta než zo samotnej liečby. 

Aj keď je Dr. Carlsonová optimistkou a pripúšťa, že meditačné 
a sociálne metódy sú mentálnymi prostriedkami pre dosiahnutie nielen 
psychologického, ale aj fyzického zdravia dodáva: „Aký je význam 
udržiavania dĺžky telomérov, to v tejto štúdii nie je známe. Myslím si 
však, že spracovávanie ťažkých emócií je dôležité ako pre naše 
emocionálne, tak aj fyzické zdravie, čo sa môže dosahovať s podporou 
skupín s emočným vyjadrením a praktizovaním meditácie pozornosti.“ 

Carlsonová by rada vedela, či telometrické zmeny majúce pôvod 
v mentálnom pôsobení majú dlhotrvajúci účinok, či tie isté znaky budú 
platiť aj u iných typov rakoviny a stavov, a tiež aké účinky mentálnych 
zásahov sa majú podávať súčasne pri diagnóze a liečbe – všetko sú to 
otázky, ktoré dúfa, že budú vyriešené. Podľa správy Harvardskej 
lekárskej školy z roku 2011 používa 6,3 milióna Američanov terapiu 
typu myseľ-telo na radu bežných lekárov – čo je udivujúco vysoké číslo, 
ktoré odvtedy istotne vzrástlo. No aj tak je predpísanie meditácie 
lekárom najmä pri liečbe fyzického zdravia ešte na hony vzdialené 
od bežných štandardov západnej medicíny. A stále nie je jasné nakoľko 
zachovávanie telomérov skutočne predlžuje prežitie u rakovinových 
pacientov alebo u kohokoľvek. No znižovanie stresu v záujme 
zachovania chromozómov a ďalších možných zdravotných úspechov sa 
zdá byť cieľom, na ktorý dualistickí filozofi 17. storočia ani len 
nepomysleli. 
 
 

z angličtiny preložila Janka Bohdanová 
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Zenová majsterka Bon Hae (Judy Roitman)  
rady k cvičeniu počas jej prednášky v Košiciach vo februári 2015 

 
Najdôležitejšie je cvičiť každý 

deň. K tomu vám pomôže pravidelný 
sled činností, ktoré vaše cvičenie 
obklopujú. 

Lepšie je cvičiť ráno ako večer, 
lebo cvičenie rozprúdi vašu energiu. 
Často sa ľudia trápia, keď ráno 

nedokážu vstať skôr na cvičenie, no či vstaneme skoro alebo neskoro, 
na tom až tak nezáleží, nakoniec predsa len vstaneme a potom, ak 
máme svoj zaužívaný sled činností iba to urobíme.  

Prirovnala by som to kto k pravidelnej rannej hygiene. Tiež ju 
robíme bez ohľadu na to, kedy vstaneme, čo si o tom momentálne 
myslime alebo aké pocity pritom máme. 

Zobudíme sa ... ideme na záchod ... vyčistíme si zuby ... cvičíme. 
 
Vaše pravidelné cvičenie môže mať rôznu intenzitu a dĺžku, ale 

odporúčam vám, aby malo takúto štruktúru: 
1. Štyri veľké sľuby ako smer cvičenia  
2. Poklony. Najlepšie 108krát, keď nevládzete pre telesné alebo iné 

obmedzenie tak aspoň 3 poklony, lepšie ak ich je 9, ešte lepšie 27, 
54 ... 

3. Sedenie. Stačí aj 20 minút, keď sa inak nedá aspoň 10 minút 
 

Pri cvičení je dôležite používať niektorú z meditačných techník, 
ktoré nás stále privádzajú späť do bodu NEVIEM a PRÁVE TERAZ.  

Či už je to rýchle opakovanie mantry KwanSeumBosal, počítanie 
nádychov a výdychov (opakovane od 1 po 10), pri nádychu 3x otázka 
Kto som a pri výdychu jedno dlhé Neeevieeem, alebo opakovanie Čista 
myseľ, čistá myseľ, čistá myseľ....  

Aj meditácia spevom, meditácia v chôdzi. 
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Pravidelné denné cvičenie je nutné kombinovať s návštevami 
zenovej skupiny a spoločným cvičením, to posilňuje vašu vlastnú 
praktiku a udržiava váš smer jasný a čistý. 
  

Nezaoberajte sa skúmaním stavu vašej mysle. Len pokračujte vo 
vašej meditačnej technike. Stavy mysle sa neustále menia a my 
v skutočnosti nemáme nad tým kontrolu. Nestarajme sa teda o to, čo sa 
v mysli deje, len si robme svoju prácu. Naše rôzne seba ohodnotenia 
(som dobrý, zlý, som dobrý študent, nie som dobrý študent, manžel, 
pracovník, kolega, človek ...) sú ako prázdne reči pasažiera, ktorého 
veziete na zadnom sedadle auta, zatiaľ čo sa snažíte sústrediť na 
šoférovanie a cestu pred sebou. Radím vám, otočte sa k nemu a kľudne 
mu povedzte: Buď už ticho! A ďalej si ho nevšímajte. 
  

Naša dobrá alebo zlá situácia nás nesmie ovplyvňovať pri 
pravidelnom cvičení. Inak nás naša situácia rýchlo zmätie a stratíme 
svoj smer - dosiahnuť osvietenie a pomáhať všetkým cítiacim 
bytostiam.  

Pamätajte, že v skutočnosti neexistuje cesta ani ciel, je iba náš 
smer. 
 
     

      

 

 
 
 

 
 

Slovenská zenová škola Kwan Um 
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