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ÚVODNÍK 
OTVORENIE ZENOVÉHO CENTRA. 

Dušan Silváši 
Riaditeľ školy  

Vo svojich rukách držíš nový časopis Slovenskej 
zenovej školy Kwan Um Košice, ktorý bude 
informovať o činnosti zenovej školy Kwan Um na 
Slovensku. Tento časopis zdedil svoje meno po 
Košickom zenovom centre (KZC), ktoré bolo počas 
dlhého obdobia činnosti košickej sanghy (zenová 
skupina) slávnostne otvorené koncom roku 2000 
majstrom dharmy Čong An Sunimom – mníchom 
Medzinárodnej zenovej školy Kwan Um. 

KZC dostalo pri slávnostnom otvorení meno Šin 
Džong Sa (Chrám Nový bod). V našom živote 
existuje množstvo nových bodov. Prvým, najnovším 
bodom tvojho života bol deň tvojho narodenia. Vtedy 
sa pre teba toto všetko začalo. Potom prvé 
narodeniny, ďalšie a ďalšie narodeniny, prvý deň 
v škole, stredná škola,  

SVET PROTIKLADOV, 
ABSOLÚTNY SVET, ÚPLNÝ 
SVET, SVET OKAMIHU 
Zenový majster Seung Sahn, Primary Point 1990 

 
Ľudia zväčša myslia v protikladoch: páči sa mi/nepáči sa 
mi, dobré/zlé, šťastie/smútok, prichádzať/odchádzať 
a pod. Takéto myslenie v protikladoch vytvára vnútri 
každého z nás svety protikladov a naša nevedomosť 
nás núti pridržiavať sa týchto svetov. Keďže tieto svety 
protikladov sú neustále v konflikte jeden s druhým, 
vzniká napätie a utrpenie. Toto je základom učenia 
hinajánového buddhizmu: všetko utrpenie pochádza 
z myslenia v protikladoch. 

Buddha učil ako sa dostať zo sveta protikladov do sveta 
absolútna. Svet absolútna znamená svet pred myslením. 
Čo znamená pred myslením? Descartes povedal: 
„Myslím, teda som.“ Ak nemyslím, tak čo potom? 
Descartes nepreskúmal túto otázku, ale buddhizmus 
hovorí o tzv. pred-myslení. Ak nemyslím, potom 
neexistuje žiadne ja. Ak neexistuje žiadne ja, potom nie 
sú žiadne svety protikladov, pretože práve protiklady sú 
vytvárané „ja“. Keď „ja“ zanikne, potom zanikne tiež svet 
protikladov; to sa nazýva prázdnota alebo nirvána. 

pokračovanie na strane 7 

pokračovanie na strane 6 
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REČ DHARMY 
Otvorenie Košického zenového centra    

Košice, 29. október 2000 

Čong  An Sunim, DDPS 

 
 www.cassovia.sk 

 
[Zdvihne zenovú palicu a udrie ňou o oltár.] 

Dvere sú otvorené, dvere sú zatvorené. 

[Zdvihne zenovú palicu a udrie ňou o oltár.] 

Nie je otvorené, nie je zavreté. 

[Zdvihne zenovú palicu a udrie ňou o oltár.] 

Keď je otvorené, je otvorené, keď je zavreté je 
zavreté. 

Dnes otvárame nové zenové centrum košickej 
sanghy. Je to nádherná udalosť, ktorá je výsledkom  
takmer desať ročnej úžasnej práce tejto skupiny 
v priebehu štyridsať rokov zenovej školy Kwan Um, 
založenej zenovým majstrom Seung Sahnom 
a počas stoviek rokov poctivej praxe mníchov, 
majstrov, laikov, buddhov, každého.  

My, všetci, v Európe si nemyslíme, že toto miesto je 
oddelené od ostatnej časti sveta. Tým, že 
praktizujeme sme súčasťou buddhistickej tradície 
praktikovania stoviek miliónov ľudí. Tým, že sa 
pýtame: „Kto sme?“, sa stávame časťou miliónov 
a miliónov ľudí, ktorí sa pýtajú to isté, aj keď 
nasledujú inú cestu. A tým, že chceme pomôcť 
tomuto svetu zdieľame túto úlohu s miliardou iných 
ľudí, ktorí chcú takisto pomáhať, aj keď to robia 
úplne iným spôsobom.  

Pokiaľ budete „duchovne nakupovať v duchovných 

samoobsluhách“, mnoho dverí sa otvorí pred 
vami, ale i zatvorí za vami. Pretože vojdete dnu, 
poobzeráte sa, trochu to ovoniate a potom 
odídete. Niektorí ľudia takto nakupujú už mnoho 
rokov. Nie je to zlé, ale tiež to nie je ani dobré. 
Pretože na konci každého správneho nákupu si 
musíte niečo kúpiť. Ak sa vrátite domov s ničím, 
čo vám potom povie vaša rodina? Ak sa budete 
po mnoho rokov len pozerať do týchto 
duchovných výkladov a nebudete praktikovať, čo 
potom poviete sami sebe? Takže po určitom čase 
začnite praktizovať. Nezáleží na tom čo,  ktorý 
štýl, ale iba kráčajte po ceste a dosiahnite svoju 
pravú podstatu a potom dosiahnete tento bod. To 
znamená: nie je otvorené, nie je zavreté, len 
nekonečný čas a priestor. Potom akékoľvek 
dvere, akýkoľvek dom, akýkoľvek apartmán už 
viac nebudú pre vás problémom.  

Ale ak sa pripútate k tomuto bodu, potom už 
nebudete mať žiadne oči, uši, nos, jazyk, telo ani 
myseľ. Potom ako budete môcť pomáhať? Ako 
môžete praktikovať? Ako môžete otvoriť zenové 
centrum? Hovorí sa, že keď ste pripútaní k tomuto 
bodu, potom vám dokonca nemôžu pomôcť ani 
buddhovia a bódhisattvovia. Preto je veľmi 
dôležité dostať sa za tento bod a jasne vidieť, že 
zatvorené je zatvorené a otvorené je otvorené. 
Keď to jasne vidíte, potom ste schopní pomáhať 
všetkým bytostiam. 

Poviem vám príbeh. Jedného dňa v Číne zomrel 
veľký zenový majster. Iný zenový majster spolu so 
svojím žiakom prišli na pohreb. Podľa čínskej 
tradície je potrebné obísť truhlu dookola a potom 
sa tri krát pokloniť. Keď to urobili a poklonili sa, 
spýtal sa žiak svojho majstra: „Majster, čo je to? 
Život alebo smrť?“ Zenový majster len tri krát 
udrel po truhle. Žiak nerozumel. Po tomto pohrebe 
ďalej po mnoho rokov študoval tento žiak u toho 
istého majstra. Potom aj tento majster zomrel. 
Pohrebný obrad viedol hlavný mních. Žiak sa 
spýtal hlavného mnícha: „Starší brat, prosím, 
povedz mi, je to život alebo smrť?“ Hlavný mních 
len tri krát udrel po truhle. Keď žiak začul tretí 
úder, jeho myseľ sa otvorila, pafff!  

Môžete sa sami seba spýtať: Je toto zenové 
centrum mojim domovom alebo je môj domov 
zenovým centrom?    Prichádzam    sem   preto,   
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sa prebudil, alebo aby som si iba viac skomplikoval 
svoju karmu? Pomáham niekomu, alebo si iba 
sťažujem svoj život? Keď si kladiete tieto otázky 
potom nezabúdajte na tento bod. To vám pomôže 
prekonať akékoľvek myslenie v protikladoch. Preto 
ľudia v Košiciach, podobne ako ostatní na celom 
svete, vytvárajú zenové centrá. Toto miesto je 
určené na  to, aby sme prekonali protiklady, dostali 
sa až za ne a dosiahli absolútno. Vďaka tomu je 
toto miesto veľmi vzácne. Je veľmi málo miest na 
svete, kde také niečo chcú ľudia robiť. Pozrite sa na 
ďalšie miestnosti, budovy, ktoré vytvárajú ľudské 
bytosti. Za akým účelom to robia? Chcú 
obchodovať, získať moc, pohrávať sa s ňou, 
zarábať peniaze; všetko toto robia, len aby sa cítili 
dobre. Ale koľko z nich je zasvätených tomu, aby 
sme dosiahli odpoveď na otázky: Kto sme? Odkiaľ 
prichádzame? Kam ideme? 

Preto vám prajem, aby ste každý, kto máte čo i len 
maličkú otázku, mali snahu pozrieť sa na svoj život, 
prišli sem a správne praktizovali spolu  s ostatnými.  
To pomôže vám aj komukoľvek inému. Preto sú pre  

 

vás tieto dvere stále otvorené. Potom akékoľvek 
dvere, akákoľvek brána, ktorou budete musieť 
prejsť, nebude už pre vás žiadnym problémom. Do 
tohto života sme sa dostali cez bránu narodenia 
a odídeme z neho bránou smrti. A medzi týmito 
dvoma okamihmi ako využijete to, čo ste dostali? Čo 
urobíte s tým, čo máte? Aby ste dosiahli odpoveď na 
túto otázku musíte sa veľmi jasne vrátiť k tomuto 
momentu, musíte sa pozrieť hlboko do seba. K 
tomu potrebujete čas a miesto. Jedno takéto miesto 
špeciálne zasvätené tomuto účelu je práve toto 
zenové centrum. 

Slová nemôžu popísať moje šťastie, že tu môžem 
byť a zúčastniť sa tohto obradu; že ďalší z kvetov sa 
rozvinul na poli Dharmy. Bude slúžiť ako útočisko 
pred ľudským hnevom, túžbami a nevedomosťou, 
aby nám pomohol dosiahnuť našu pravú podstatu 
a k tomu, aby sme boli schopní pomáhať ostatným 
bytostiam. Preto vám prajem, aby sme od tohto 
okamihu ešte usilovnejšie spoločne praktikovali. 

Ďakujem.                         
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týždenne desiati z nás trénovali herectvo. Išlo o 
divadlo založené na skúsenosti bez akýchkoľvek 
teórií, len s jednoduchými inštrukciami– musel som 
zo seba vydať všetko. 

Na konci obdobia sme skladali skúšky. Ôsmi sme 
skončili a prijali sme pozvanie na týždňový workšop 
na vzdialenom vidieku. Nakoniec z toho bol 
šamanistický výlet, ktorý viedol riaditeľ: dlhé super-
bubnovanie, tancovanie okolo ohňa, vybudzovanie 
ohromného množstva energií a posielanie myslí do 
vzdialených miest, v ktorých sme predtým neboli. 

Po tom všetkom som cítil extrémnu silu, mal som 
jasné veľmi ostré vnímanie a energiu uskutočniť 
všetko čo som si zaumienil.  Bolo to na jar roku 1990. 
Mal som vtedy 24 rokov. Už dlhšie predtým som 
hľadal nejakú duchovú cestu, ale už v lete som začal 
pochybovať o tom, že to, čo som našiel, má ten 
správny smer. Navštívil som riaditeľa v jeho 
apartmáne a položil som mu niekoľko otázok: „Čo je 
účelom tejto praktiky?“, „Akú karmu si vytvárame 
tým, že to robíme?“ Odpovedal: „Nikdy nenájdeš 
odpoveď v náboženstve, psychológii alebo filozofii.“ 
Zároveň sa jeho energia zmenila z podporujúcej na 
represívnu. Cítil som ohromný tlak, ako keby ma 
niekto chcel rozdrviť; potom napätie, úzkosť a 
bezmocnosť. Tieto pocity ma neopúšťali počas 
niekoľkých týždňov. 

 

V ten deň, keď som šiel domov, som po čul hlas 
svojho svedomia: „Chceš by ť slobodný? Alebo 
chceš zosta ť otrokom?“ 

 

Leto sa skončilo. Hovoril som s niekoľkými priateľmi 
o svojich pochybnostiach a depresii. Jeden z nich mi 
povedal, aby som sa šiel pozrieť do zenovej skupiny, 
že tam snáď nájdem odpoveď na svoje otázky. Bola 
to škola Kwan Um maďarskej sanghy. Šiel som tam, 
ale to, čo som tam dostal, nebola odpoveď. To čo 
som našiel, bola forma našej praktiky - účinný 
nástroj, ktorý umožní nájsť odpovede, ktoré 
potrebujeme nezávisle na ničom a nikom. 

Neskôr v septembri začala opäť divadelná sezóna, 
ale stále pretrvávali moje obavy a pochybnosti o tom, 
čo robím, kde sa uberá môj život. Keď sa začalo prvé 
predstavenie, uvidel som medzi bubnami moktak. 
Nikdy som nikomu v divadle nehovoril o zene. Ako sa  

REČ INKY 
Odovzdanie Inky zenovým majstrom Seung Sahnom 
v Medzinárodnom zenovom centre v Soule v r.1999 

Čong  An Sunim, DDPS 
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[ Zdvihne zenovú palicu nad hlavu a udrie ňou o stôl.] 

Zvuk je ticho. Ticho je zvuk. 

[Zdvihne zenovú palicu nad hlavu a udrie  ňou o stôl.] 

Žiaden zvuk, žiadne ticho. 

[Zdvihne zenovú palicu nad hlavu a udrie ňou o stôl.] 

Zvuk je zvuk. Ticho je ticho. 

Aký je pôvodný zvuk? 

KATZ! 

Počuť úder moktaku a spev žien v slávnostnej 
miestnosti. 

Tento  príbeh je o zvuku, hudbe a hlasoch, ktoré 
počúvam vo svojom živote. Spolu s mojím dobrým 
priateľom Zolim sme radi bubnovali. Keď sme mali 
18, zohnali sme si africké bubny a bubnujúc cez 
strechy sme chodili k susedom. Boli sme hotoví 
blázni. Mali sme super partiu, kde sme namiesto 
počúvania komerčných skladieb bubnovali, tancovali 
a kde nám bolo fajn. 

Jedného dňa Zoli priniesol super správu: 
avantgardné divadlo si ho najalo ako bubeníka. 
Hrávala sa tam stará grécka dráma, plná vášne, 
utrpenia a tragédie. Pozval ma na predstavenie 
a sľúbil, že budeme mať super zážitok z bubnovania. 
Mali sme. Bol som unesený energiou tohto miesta, 
radiáciou skupiny, ako i intenzitou ich vystúpenia. 

O niekoľko týždňov som uvidel oznámenie o zriadení  
nového štúdia v divadle. Bez toho, že by som o tom 
rozmýšľal,   som   tam   šiel.     Prijali  ma   a  dvakrát  
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tam mohol dostať? Niekto tak hlboko vnímal moju 
myseľ? Súčasne som cítil, že som v problémoch, bez 
akejkoľvek možnosti sa ubrániť. Rozhodol som sa, že 
odídem. 

Riaditeľ si s kamennou tvárou vypočul moju výpoveď 
a povedal: „Ľudia to môžu urobiť len trikrát za svoj 
život“. Nasledujúci deň som sa vrátil a znovu som 
hral medzi zvukmi bubnov. V ten deň, keď som šiel 
domov, som počul hlas svojho svedomia: „Chceš byť 
slobodný? Alebo chceš zostať otrokom?“ Zhromaždil 
som opäť svoju silu a už nikdy viac som sa nevrátil 
do divadla.  

Tú jeseň som bol neustále unavený. Noci boli 
strašné. V hlave sa mi ozývali hlasy. Mal som 
oddelené  telo, myseľ a reč. Zatiaľ, čo som myslel na 
niečo, moje ústa hovorili iné a telo konalo úplne niečo 
iné. Cítil som, že mám rozbitý život, moje ja padalo 
dole do najhlbšieho pekla. 

Vedel som: Som na správnej ceste, len musím 
pokra čovať, strávi ť svoju karmu a  úplne sa 
očisti ť. 

Mal som na výber: buď to pôjdem do blázinca, alebo 
sa pokúsim dostať sa z toho sám. Už som vedel, že 
naša myseľ vytvára celý svet, ale nemal som 
skúsenosť, ako to funguje. Vedel som jedinú vec: 
musím to dokázať sám. Videl som dosť 
psychiatrických oddelení na to, aby som sa tam chcel 
dostať. Preto som počas víkendu chodil do sanghy, 
každé ráno som robil poklony a sedel s prudkými 
bolesťami hlavy. Veľa som športoval. Napriek tomuto 
svojmu úsiliu som cítil, že idem do tmavej, 
pochmúrnej zimy bez akéhokoľvek výhľadu jari. 

Do Am Sunim, DDPS navštívil v decembri 1990 
Budapešť, kde viedol Jong Meng Džong Džin. Bol 
silný a čistý. Tento víkend na krátku dobu odvial 
hrubé mraky z mojej mysle a  svetlo na konci tunela 
sa mi zjavilo na chvíľku. Vedel som: som na správnej 
ceste, len musím pokračovať, stráviť svoju karmu a  
úplne sa očistiť. 

Zenový majster Seung Sahn navštívil Budapešť 
začiatkom ďalšieho roku. Mal som to šťastie, že som 
sa mohol s ním osobne stretnúť, položiť mu pár 
otázok a „zostať porazený“ v súboji Dharmy. Toto ma 
posilnilo v rozhodnosti pokračovať na tejto ceste 
a omnoho viacej praktizovať. 

 Uplynuli  tri  roky.   Promoval  som,  našiel  si  prácu,  

dievča a v roku 1994 som sa zúčastnil svojho prvého 
90-dňového ústrania v zenovom kláštore Diamond Hill. 
Toto Kiol Če vyvolalo všetko to, čím som prešiel, bol to 
najväčší šok v mojom živote. Sľúbil som, že túto 
skúsenosť využijem k tomu, aby som pomohol tým, 
ktorí sú ovládaní nejakým duchovne silným človekom, 
počujú v hlave hlasy, či ich hlava a telo idú opačným 
smerom. Po absolvovaní ďalších desiatich 90-dňových 
ústraní v priebehu posledných päť rokov musím 
prehlásiť: Neexistuje nikto, kto za teba urobí tvoju 
prácu, okrem teba samého. Ty to dokážeš, ty dokážeš 
všetko – ale iba ty, nikto iný. 

Takže vitajte v tomto svete – v našom svete. Počujete 
ho. Vnímate ho. Pýtam sa vás: Je tento svet zvukom 
alebo tichom? 

KATZ! 

Keď dnes večer počujete veľký zvon, buďte pripravení 
spievať. 

Ďakujem za pozornosť. 

 

SÚBOJ DHARMY  

 

Otázka:  Voláš sa Čong  An, čo znamená „Čisté oko.“ 
Vidíš svoje čisté oko? 

Čong  An Sunim, DDPS: Už rozumieš. 

O: Pýtam sa teba. 

ČASN: Podlaha je žltá. Matrac je zelený. 

 

O: Dnes ráno som mal za úlohu fotografovať. Rád by 
som odfotil skutočného Budhu. Kde môžem nejakého 
nájsť? 

ČASN: Už rozumieš. 

O: Nie, nerozumiem. 

ČASN: Akej farby je Budha tu hore? 

O: Žltý. 

ČASN: Klam zmizol. 

 

O: Každý prichádza a pýta sa ťa a ty len odpovedáš 
„Už rozumieš“, ale ja nerozumiem tomu „už rozumieš.“ 

ČASN: Už rozumieš. 

O: Porozumenie ti nepomôže. 

ČASN: Tak prečo sa potom pýtaš? 
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SVET PROTIKLADOV, ABSOLÚTNY SVET, ÚPLNÝ 
SVET, SVET OKAMIHU. 

Hovorí sa, že ak myseľ zanikne, potom zanikne 
i dharma; dharma zanikne, meno a forma zanikne; 
meno a forma zanikne, príchod a odchod, život 
a smrť, šťastie a utrpenie, všetky tieto kategórie 
protikladov tiež zaniknú. Kde nie sú protiklady, tam je 
nirvána. Nazýva sa to Absolútno, nazýva sa to Pokoj, 
nazýva sa to Prázdnota. Takže tým, že prejdeme zo 
sveta protikladov do sveta absolútna, dostaneme sa 
do sveta nirvány. Toto je učenie hinajánového 
budhizmu. 

Učenie mahajánového budhizmu začína v bode 
prázdnoty, neprítomnosti vlastnej podstaty vecí. Ak 
dosiahnete „nie-ja“, potom je možné, že sa dostanete 
do úplného sveta. Úplný svet znamená, že ak je tvoja 
myseľ úplná, potom je aj všetko vo vesmíre úplné. 
Slnko, mesiac, hviezdy, všetko vo vesmíre je úplné. 
Úplný znamená pravdivý. Keď pretneš všetko 
myslenie, potom tu nie je „ja“; ak tu už nie je „ja“, 
potom je tvoja myseľ čistá ako priestor. Čistá ako 
priestor znamená čistá ako zrkadlo; čistá ako zrkadlo 
znamená myseľ, ktorá iba odráža ; obloha je modrá, 
tráva je zelená, voda tečie, cukor je sladký, soľ je 
slaná. Myseľ - zrkadlo iba odráža, čo je pred ňou. 
V takejto mysli je to, čo vidíš, čo počuješ, čo voniaš, 
čo chutnáš, čoho sa dotýkaš – toto všetko je práve 
také aké to je. Práve také, aké to je, je pravdou. 
Práve také aké to je, je úplný svet, a preto úplný svet 
je pravdivý svet.  

Ak dosiahnete pravdivý a úplný svet, potom 
porozumiete správnej situácii, správnej funkcii 
a správnemu vzťahu. Potom je možné pomáhať 
iným; pomáhať iným znamená len ich milovať, mať s 
nimi súcit. Lásku a súcit nazývame Cestou 
Bódhisattvu. Takže učenie mahajány je o tom ako 
nasledovať Cestu Bódhisattvu, ako pomáhať iným. 
Ak chcete nasledovať túto cestu, potom musíte 
najprv dosiahnuť pravdivý svet; pravdivý svet 
znamená udržiavať z momentu na moment správnu 
situáciu, správnu funkciu, správny vzťah; pravdivý 
svet znamená veľká láska, veľký súcit, veľká Cesta 
Bódhisattvu.  

Ďalej je to zen budhizmus. zen budhizmus nikdy 
nehovorí o svete protikladov, nikdy nehovorí 
o absolútnom svete, nikdy nehovorí o úplnom svete.  

Iba priamo poukazuje na našu myseľ, na naše 
pravé ja. „Čo je Budha?“ „Suché hovno na palici.“ 
Toto je zenova  odpoveď.  Nie je tu akékoľvek 
rozprávanie  o tom, žiadne vysvetľovanie. Iba 
pohotová, priama odpoveď, ktorá pretína akékoľvek 
rozlišovanie. Počas histórie zenu sa mnoho ľudí 
stalo osvietenými len vďaka takémuto štýlu priamej 
odpovede a tým boli schopní pomáhať iným. Teda 
v zene nie je reč, žiadne slová, len praktika. Hovoriť 
o svete protikladov, absolútnom svete, či úplnom 
svete je len intelektuálny štýl, kedy je nevyhnutné 
ďalšie vysvetľovanie a analýza. Zen iba poukazuje 
na svet momentu; svet tohto okamihu. Tento 
moment je veľmi dôležitý; má v sebe všetko. 
V tomto momente je nekonečný čas, nekonečný 
priestor; v tomto momente je pravda, správny život 
a cesta Bodhisatvu. Tento moment má všetko 
a zároveň nemá nič. Ak dosiahneš tento moment 
potom dosiahneš všetko. Toto je učenie zenu. 

 

pokračovanie zo strany 1 



NOVÝ BOD 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
✄ 

Členská prihláška Slovenskej zenovej školy Kwan Um Košice 
 

Vyplnením návratky sa stávate pridruženým členom školy. Toto členstvo pomôže prispieť k rozvíjaniu aktivít na miestnej úrovni. 
Členovia majú prístup k literatúre v centre a zdarma časopis Nový bod. Návratku odovzdajte riaditeľovi školy Dušanovi Silvášimu, 
prípadne zašlite na adresu školy, alebo prineste priamo do centra. Členské je 50.-Sk mesačne. Študenti a nezamestnaní majú zľavu 50%. 
Neskôr môžete požiadať aj o plné členstvo v škole. 

 
 
Meno: ................................................................ 
Rodné číslo: ...................................................... 
Adresa: .............................................................. 
............................................................................ 
Telefón: ............................................................. 
E-mail: ............................................................... 

 
 
 

Podpis: .......................................... 

 

Keď sa tento bod vyjasní, vyjasní sa aj tvoja funkcia 
v tomto bode. Keď bude tento bod jasný z momentu 
na moment, vyjasní sa celý tvoj život. Keď bude tvoj 
život jasný, dokážeš pomôcť vyjasniť aj životy 
ostatných. A to je zmyslom a funkciou práve tohto 
bodu, práve tohto momentu. 

V takejto čistej mysli niet už ničoho. Niet ja, niet ty, 
my, oni – všetko sa zjednocuje. Ty a celý vesmír nie 
ste oddelení. Každá bytosť, všetko v tomto vesmíre,  
všetko je rovnakej podstaty. Z tohto zážitku vzniká 
Veľká láska a Veľký súcit a tvoj smer pre iných. 
Tomuto hovorím Veľká cesta bódhisattvu. 

Preto verím a dúfam, že pri čítaní tohto časopisu 
a jeho ďalších vydaní sa tvoj smer vyjasní, otázka 
tvojho života vzrastie a pomôže ti prejsť z čítania 
o tomto Bode k jeho praktizovaniu. Toto je zmyslom 
nie len tohto časopisu Nový bod, ale hlavne zmyslom 
zenového centra Nový bod, kde sa môžeš stretnúť 
s ľuďmi, ktorí sa s tebou radi podelia o svoje 
skúsenosti na ceste, ktorú si možno vyberieš aj ty. 
Na ceste bódhisattvu, ktorá vedie k osvieteniu nie len 
teba, ale všetky cítiace bytosti. Preto dlho neváhaj 
a príď to vyskúšať spoločne s nami a dúfam, že naša 
sangha sa stane aj tvojou rodinou. 

Raz sa jeden študent opýtal zenového majstra Seung 
Sahna De Sen Sa Nima: „Čo je to láska?“ 
De Sen Sa Nim odpovedal: „Ako ti môžem pomôcť?“ 
(z knihy Odklepávání popela na Buddhu) 
 
Veľká cesta nie je ťažká, 
len zahoď mám rád a nemám rád. 
(Staré zenové príslovie) 

 

OTVORENIE ZENOVÉHO CENTRA  

maturita, možno vysoká škola, prvý deň v práci 
a mnoho iných nových bodov života. Potom sú tu 
rôzne body v histórii národa a štátu, v ktorom žiješ 
a ktoré ťa tiež ovplyvňujú. A raz príde ďalší úplne 
nový bod – posledný bod života pre tvoje telo – smrť. 

Existuje mnoho rôznych bodov. Akupunktúrne body, 
feng-šuj body, energetické body a mnoho, mnoho 
iných. Celý náš život, čas, priestor, celý tento vesmír 
sa skladá len z takýchto bodov. Bod za bodom. Aj 
teraz, keď čítaš, môžeš tento bod zakúsiť. Ale aký je 
zmysel týchto bodov? Aká je ich funkcia na tomto 
svete? Kam každý z týchto bodov smeruje? 

Existuje mnoho bodov, ale je tu jeden, ktorý je stále 
skutočne nový. Ktorý nám dáva stále novú a novú 
šancu a preto je veľmi milosrdný. Tento Nový bod nie 
je vôbec niekde ďaleko. Je práve tu a práve teraz. 
Každý ho nazýva inak. Niekto Nový bod, iný Budhova 
myseľ, ďalší Boh, energia, zákon, príroda, večný 
život, láska, tao, cesta. Ale nestačí o ňom len vedieť. 
Nestačí ho pomenovať. Treba ho na 100% žiť, treba 
ho dosiahnuť. Ale aj keď ho teraz dosiahneš, už ho aj 
strácaš a prichádza ďalší, nový bod, presne ako 
tento moment míňa ďalší a ďalší. Preto dosiahnuť 
tento bod nestačí, treba to skúšať z momentu na 
moment, neustále. Či ješ, či spíš, či ideš do práce, či 
pracuješ, neustále to skúšať. Ale ako? 

Čo robíš práve teraz? Len to rob! Zahoď svoje 
názory, túžby a očakávania. Nekontroluj, nehodnoť. 
Len to rob. Vtedy sa tvoja myseľ oslobodí od 
falošných okuliarov tvojich očakávaní a túžob, ktoré ti 
bránia vnímať svet práve taký, aký je. Vtedy sa aj 
tento bod (tu a teraz) vyjasní.  
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KDE? KEDY? O KTOREJ?  

1. ZENOVÉ CENTRUM,  
      MILOSRDENSTVA 8 

 
 

PONDELOK 
UTOROK 
ŠTVRTOK 
PIATOK 

RÁNO  
O 530

 – 700 

VEČER  
O 1800

 – 2000 
 SOBOTA 

NEDEĽA 
(A VO SVIATOK) 

RÁNO O 700
 – 900

  
VEČER O 1800

 – 2030 

2. DOBRÁ ČAJOVŇA, MÄSIARSKA 42 STREDA
* 

VEČER O 1800
 – 2000 

* V STREDU RÁNO JE PRAKTIKA V ZENOVOM CENTRE NA MILOSRDENSTVA 8 O 530
 – 700 
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ČASOPIS NOVÝ BOD – VYDÁVA SLOVENSKÁ ZENOVÁ ŠKOLA KWAN UM KOŠICE.  ADRESA: ING. PETER ĎURIŠIN, MILOSRDENSTVA 8, 
KOŠICE 040 01. INTERNET:www.kwanumzen.sk,  E-mail:silvasi@procaut.sk, Tel.:0903 134137, večer: 095/6783193, 6785846. 
IČO/DIČ:0031314511, Č. účtu: 2622718462/1100. Akékoľvek príspevky a dotácie na rozvoj činnosti  sú vítané! 

DEŇ BUDHOVHO OSVIETENIA 

báseň – 1993 

Zenový majster Wu Bong 

 

Významný učiteľ povedal: 

„Osvietenie a neosvietenie 

je iba prázdne meno.“ 

 

Budha uvidel hviezdu, dosiahol osvietenie. 

Čo dosiahol? 

 

Vidíš hviezdu? 

Čo si dosiahol? 

Kde je tvoja hviezda osvietenia? 

Na oblohe? 

V Hollywoode? 

Na vrcholku vianočného stromčeka? 

Hore, dole; severne, južne; východne, západne? 

Stále pred tebou? 

Vidíš ju? 

Povedz mi, povedz!!! 

KATZ!!! 

 

Jasné hviezdy osvetľujú nočnú oblohu. 

Jasné tvare osvetľujú miestnosť dharmy. 

 Nájdi svoje pravé ja! 
 
 

JONG MENG DŽONG DŽIN -zenové ústranie 
 

s majstrom dharmy Čong  An Sunimom, DDPS 
 

26. január  – 28. január 2001 
 
 
Slovenská zenová škola Kwan Um, Košické zenové 
centrum Šin Džong Sa (chrám Nový Bod) vás srdečne 
pozýva na 2-dňový JMDD pod vedením mnícha - 
majstra dharmy Čong  An Sunima, DDPS.  
 
Kde:  obec Bindt  blízko Spišskej Novej Vsi 
Cena:  700.-Sk (pre nezamestnaných zľava 100.-Sk) 
 
Podrobnejšie informácie získate na telefónnom čísle: 
Dušan Silváši: 0903 134137 
alebo na E-mailovej adrese: silvasi@procaut.sk 
         peter_durisin@yahoo.sk 
 
VIACEJ DHARMY S ČONG  AN SUNIMOM, DDPS:  
  
1. 25 január 2001 (večer, čas upresníme*) 

Reč Dharmy – Košice,  
Dobrá čajovňa, Mäsiarska 42 

2. 28 január 2001 (večer, čas upresníme*) 
Ceremónia otvárania budhových očí – Košice 
Košické zenové centrum, Milosrdenstva 8 
 
*plagát bude vyvesený v Dobrej čajovni 

P
R

A
V

ID
E

LN
É

 S
T

R
E

T
N

U
T

IA
! 



NOVÝ BOD 9 

 


