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spoznamo, da se bomo morali sami spustiti vse do zemlje 
in se lotiti gradnje svojih čvrstejših notranjih temeljev, če 
jih do zdaj še nismo ustvarili. Praksa nam pokaže, da tisto, 
kar smo si mislili, da tam imamo, ni vedno res.   

Potreba po meditativni praksi ni nekaj, kar bi 
bilo človeku umetno priučeno, temveč je bila od nekdaj 
prisotna na vseh koncih sveta in seveda sovpada z razvojem 
verstev. Če pogledamo malo globlje v različnost verskih 
praks, lahko kmalu ugotovimo, da je izkušnja meditacije 
tisti element, ki pomembno zvišuje strpnost do različnosti 
drugih veroizpovedi. Meditacija namreč neposredno 
vstopa v sfero neizrekljivega in se tako nehote izogne vsem 
zapletom z različnostjo ikonografij in dogem. V različnih 
kulturnih okoljih se je meditacija razvijala na številne 
načine, prilagojene različnim pogojem in okoliščinam. In 
še enkrat, v bistvu ne gre za metodo, temveč za potrebo. 
Povezana je s temeljnimi človekovimi vprašanji, na katera 
razum ni zmožen odgovoriti, na primer: »Od kod izvira 
moje notranje bistvo? Zakaj sem tukaj? Kaj je resnični 
smisel mojega bivanja? Kam sem namenjen ...« Človek sluti, 
da življenje v fizičnem svetu ni dokončno, vendar tega ne ve 
z gotovostjo, in kljub vsem zunanjim sredstvom, ki so mu 
na voljo, temu razumsko ne more priti do dna. V primerjavi 
z vsem znanjem o materialnem svetu mu zgolj branje o 
njegovi notranji esenci ne more dati zadovoljujočega 
odgovora. Marsikaj o tem lahko prebere, v globinah se ga 
nekatere življenjske izkušnje včasih zelo globoko dotaknejo, 
in ko se tako zazre vase, ni vedno njegov razum tisti, ki 
mu nekaj sporoča, temveč je nekaj drugega. Kaj se takrat 
dogaja? Danes vemo, da če človeka v tem stanju priključimo 
na elektroencefalogram, vidimo, da njegovi možgani takrat 
delujejo na nekoliko nižji frekvenci oziroma nekje med 7 
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in 14 Hz, kar imenujemo alfa stanje. Vendar pa samo alfa 
stanje še ne pove veliko, saj je pomembna tudi naravnanost 
zavesti. Vsakodnevni prehod iz stanja običajne budnosti v 
spanje in nato zjutraj nazaj je vsakokrat tudi prehod skozi 
kratko fazo alfa stanja. To pa pomeni, da vso potrebno 
opremo že nosimo s seboj. Kadar je v času stikov z alfa 
stanjem prisotna večja mera zavestne pozornosti, človek 
ugotavlja, da prihaja do različnih uvidov v pomembne pore 
njegovega življenja, ki jih sprva morda dojema še nekoliko 
zamegljeno. In tu je človekov izvorni vzorec tega, kar danes 
imenujemo meditacija. Tudi številna pomembna, povsem 
posvetna odkritja za človeštvo so bila odkrita na takšen 
način, kasneje pa z razumskimi izračuni in eksperimenti 
potrjena in nato tudi praktično uporabljena.

Človek lahko s sodobnimi telekomunikacijskimi 
sredstvi na vsakem koraku izve marsikaj koristnega iz 
zunanjega, minljivega sveta in to je zelo pomembno. Toda 
nekoč (ko bo prišel njegov čas) se bo zavedel, da odgovore 
na mnogo bolj pomembna vprašanja o svojem bivanju 
lahko dobi povsem neposredno, brez kakršne koli zunanje 
opreme. Odpreti bo moral svoje notranje oko in uho ter 
se začeti prebujati. In s tem se ukvarja meditacija. Dokler 
ni prebujena iskrena notranja potreba, meditacija deluje le 
kot nekakšen pomirjujoči čaj. Žal nekateri znanstveniki 
pripisujejo prevelik pomen temu »čajnemu efektu«, še 
zlasti ker ga opazujejo zgolj od zunaj. To še posebno velja 
za tiste, ki ne morejo doumeti, da je prvobitna znanost 
vseh starih kultur zrasla prav na intuitivnih uvidih v 
meditativnem stanju. Toda vse prihaja naokrog, ne nazadnje 
tudi skozi sodobno kvantno fiziko. Meditacijo velja torej 
preučevati predvsem od znotraj navzven in ne obratno. Zato 
znanstvenik, ki trdi, da preučuje meditacijo, a je sam redno 
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ne prakticira, s svojimi pisnimi izsledki o meditaciji zavaja 
laično javnost. 

Knjiga, ki jo imate pred seboj, govori o številnih 
metodah meditacije in ima lahko s svojo primerjalno 
metodo za sodobnega človeka zelo poučen pristop k 
uvodnemu intelektualnemu razumevanju njenega pomena 
ter k prepoznavanju, kaj so stične točke med različnimi 
meditativnimi metodami. Vendar pa obenem kaže tudi na 
iskrenost lastnega iskanja igle v kopici sena. Iskrenost je 
dobrodošla. Prepričan sem, da marsikdo potrebuje prav 
tovrstno primerjalno podlago, da se začne topiti njegova 
gora dvomov, ki ga ovirajo, da se tudi sam dejavno loti 
spoznavanja in ozaveščanja svoje prave neminljive Biti. 
Tistega v njem, kar je zgolj delček neskončno velike skupne 
Enosti, ki pa se v samoumevni zaverovanosti uma v podobo 
ne le zunanjega, temveč tudi notranjega dualnega sveta zdi 
nedoumljiva. 

Smisel ni v omalovaževanju razumske zaznave, brez 
katere v fizično pojavnem svetu človek ne more bivati. Toda 
utelešeno človeško bitje ima kapaciteto preseganja le-te. In 
oba načina se medsebojno ne izključujeta, temveč bistveno 
dopolnjujeta. Meditacija človeka vodi v smer, kjer se vse 
začenja in končuje, prek meja dualnega sveta v dimenzijo, 
kjer nenehno vlada Enost, ki pa ni omejena na fizični svet, 
v katerem začetek in konec vidimo le kot rojstvo in smrt. 

Predvsem pa je v fazi uvajanja v sfero meditacije 
prisotna nevarnost upanja na takojšnje velike rezultate, 
o katerih lahko pogosto beremo. In ko teh ni, najprej 
pomislimo na menjavo metode ali pa na opustitev začete 
dejavnosti. Menjavanje metod zagotavlja predvsem 
veliko čofotanja na površju, tako pa nikoli ni mogoče 
priti omembe vredno daleč. Pomembno je, da se del tega 
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procesa skozi ponavljanje začne izvajati na nezavedni ravni 
oziroma v tako imenovani človekovi programski sferi. Ko 
se to zgodi, kmalu ugotovimo, da to zdaj znamo, in nato 
postane rutina. Ker pa v rutini pozornost samodejno pade, 
seveda ugotovimo, da se »nič ne dogaja«, in potem lahko 
obupano prekinemo. V resnici se prava meditativna praksa 
tu šele začne. Program je instaliran in postopoma začne 
do neke mere samodejno delovati brez nenehnih grobih 
miselnih popravkov. Tu nastopi faza, ko ne vemo, kaj naj 
počnemo s svojo pozornostjo, ki kot po neki inerciji začne 
samodejno tavati. Šele zdaj se postopoma začne razvijati 
faza ozaveščanja in notranjega poslušanja. In — kar je 
zelo pomembno vedeti — tukaj deluje ravno nasprotna 
zakonitost kot v zunanjem svetu. Bolj ko se nam mudi 
in bolj ko se naprezamo, da bi nekaj dosegli, slabše je. V 
dimenziji, s katero imamo opravka v meditaciji, ne moremo 
ničesar zahtevati niti izsiliti, temveč se velja zgolj predati 
stanju, da iskano lahko pride. »Predati se« v fizičnem svetu 
dojemamo kot napačno naravnanost, toda v tem notranjem 
kontekstu pomeni predvsem odpovedati se mejam malega 
sebe, da bi lahko vzpostavili povezavo s tistim prek oziroma 
da bi tisto, kar je prek, sploh moglo do nas. Toda predati 
se ne pomeni, da pošljemo kočijaža spat, tudi če že vemo, 
da lahko njegovi konji sami najdejo pot domov ... Smer 
naravnanosti je: ostati in nič več in nič manj kot budno 
opazovati. Neposredno, brez kakršnega koli razvrščanja; 
tako, kakor je. 

Vsak dan se gledamo v ogledalo. Toda kaj vidimo? 
Je človek le starajoče se telo in obleka, ki ga zakriva? Ali 
je morda misel? Ali so to čustva, ki jih ima? Sta to njegov 
status in ponos? Ali pa je njegovo bistvo morda nekaj, kar 
je v ozadju vsega tega; tega, kar je le začasno in minljivo? 
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In čeprav z vsem tem nenehno živimo, se enkrat morda 
vprašamo: »Mar je res dovolj, da poznam le to, s čimer je 
moj pravi jaz le ovešen?« Ko je človek zrel za to fazo, ga bo 
notranji občutek sam pripeljal do metode, ki je v tistem 
času zanj najbolj primerna. Dokler je prisotno oklevanje 
»kam«, kar je razumska kategorija, pa je to le znak, da še 
ni napočil čas za to. 

Ne nazadnje ima »tukaj in zdaj« v dualistični dimenziji 
sveta en pomen, v transcendentni pa povsem drugačnega. 
Tam ni ničesar drugega. Vse je zavest. 

Vrednota besed ni zgolj v tem, da omogočajo definiranje 
dejstev, temveč tudi v njihovem potencialu provokativnosti, 
da spodbudijo bralca k lastnemu raziskovanju. Če kje, potem 
to zagotovo velja v razpravah o meditaciji. Koani, na primer, 
uporabljajo provokativnost na srhljivo oster način. Zato na 
koncu lahko rečem, da ni prav nobenega smisla v vedenju, 
kaj meditacija je. Pravi namen je notranje prebujenje in v 
nadaljevanju postopen lasten proces realizacije, ki začne 
rasti iz tega spoznanja. Meditacija pri tem bistveno pomaga, 
saj je usmerjena k uvidu, neposrednemu spoznanju brez 
omejenih pomenov, s katerimi imamo opravka pri besedah. 

Eno od težkih bremen duhovnih poti človeštva je 
zagotovo dogmatičnost stališč, na primer: »Tako je in nič 
drugače …« ob hkratni odsotnosti usmerjanja vsakega 
posameznika k neposrednemu spoznavanju. Tak pristop 
ubija potrebo po iskrenem iskanju in pogojuje brezpogojno 
oklepanje že ustvarjene podobe, ki jih je vnaprej ustvaril 
vernikov razum. Staro zgodbo o raju, zgolj za osvežitev 
dojemanja, namreč danes zlahka tudi obrnemo in 
uporabimo tezo — ne, da je bil Bog tisti, ki je zaradi greha 
izgnal Adama in Evo iz raja, temveč da je bil človek tisti, 
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ki je izgnal Stvarnika1 iz sveta svoje zaznave. Iz tega sledi, 
da je naloga človeka to, da mora spoznati nemoč svoje 
samozaverovanosti v vsemogočnost pojavnega sveta in se 
obrniti nazaj k svojemu pravemu izviru ter sam pristopiti 
k udejanjanju povezave, da se mu bo ta lahko vzpostavila. 
Toda vse to so zgolj besede, zato – razumeti še ne pomeni 
tudi spoznati. Šele naslednji proces je udejanjanje, ki pa 
traja. Brez spoznanja lahko vse to le simuliramo in razum 
to še predobro zna. 

Zamisel, da bi človeku lahko uspelo uničiti pogoje za 
življenje, kot ga poznamo na Zemlji, je bila še pred komaj 
sto leti videti popoln nesmisel. Kaj pa danes? Strah pred 
atomsko kataklizmo smo nekako prebrodili in potlačili, 
zdaj je na poti ekološka. Poleg osebnih tegob vsakega 
posameznika tudi globalne katastrofe posredno spodbujajo 
evolucijo zavesti celotnega človeštva. Kljub zunanji podobi, 
ki se odraža predvsem na rasti materialnih zahtev človeka, 
s čimer si sicer sam žaga vejo, na kateri sedi, pa vzporedno 
tečejo tudi subtilni procesi ozaveščanja na številnih 
področjih. Vse bolj se neizogibno približuje spoznanje, da 
bo vendarle morda prišel čas, ko ne bo več mogoče ohraniti 
življenja na Zemlji v trenutni obliki. Ta pritisk bo iz leta v 
leto bolj pritiskal na človeštvo, kar ga bo resno motiviralo 
k izpraševanju o globljem smislu bivanja, kot je na primer 
iskanje parkirnega prostora v alfa stanju. Vse ciklično 
trpljenje, ki mu je ta svet podvržen, ima le navidezen namen 
kaznovanja, čeprav ga lahko tudi tako dojemamo. Prvi pravi 

1	 Čisto	 vseeno	 je,	 kako	 človek	 To	 imenuje	 (Kozmična	 zavest,	 Um	
univerzuma,	Izvorna	inteligenca	ali	katerokoli	drugo	že	uporabljeno	
ime	–	tako	za	katerikoli	parcialni	vidik	istega	ali	za	absolutno),	kajti	
besede	fizičnega	sveta,	vseobsegajoče	nevidne	sile	in	dimenzije,	ki	zgolj	
je,	tako	ali	tako	ne	morejo	razumsko	zaobjeti.
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namen je uvodno spoznanje človekove lastne majhnosti, 
nato pa tudi izkustveno notranje ozaveščanje prav vsake 
od utelešenih duš, kar vodi v preseganje meja lastnega jaza 
in v iskreno iskanje povezovanja z izvorno celoto, kateri 
pripada esenca vsakogar od nas.

Roman Leohar,
učitelj ozaveščanja skozi AikiDo



N e le duhovni mojstri, tudi behavioristi, poklicni 
zdravniki in poslovni svetovalci v moderni 
sekularni družbi sistematično priporočajo ta 

starodavni verski obred. Vendar pa imamo tukaj opraviti 
z razmeroma nedavnim razvojem: še pred manj kot pol 
stoletja je bila beseda meditacija, kot jo razumemo danes, 
večinoma neznana vsem, ki niso poznali hindujskih in 
budističnih verskih tradicij. 

Kmalu po koncu druge svetovne vojne se je zanimanje 
za vzhodnjaška verstva, posebno za zen budizem, razširilo 
na Zahod. Največ zaslug za to ima budistični učenjak D. T. 
Suzuki. Zahodnjaki so v zenovski meditaciji, imenovani 
zazen, iskali mirovanje uma, za katerega so menili, da jim 
ga v življenju primanjkuje. Ko je sveti Frančišek Ksaver pred 
petimi stoletji japonskega starešino zen budizma vprašal, o 
čem razmišljajo menihi v njegovem samostanu, ko sedijo 
z zaprtimi očmi, je ta odgovoril: »Nekateri preračunavajo, 
koliko so prejšnji mesec odvzeli vernikom, drugi razmišljajo, 
kje bodo našli boljša oblačila in bodo deležni boljšega 
ravnanja, tretji pa premišljujejo o svoji rekreaciji ter prostem 

U VO D
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času. Na kratko: nihče od njih ne razmišlja o čem takem, 
kar bi imelo pretirani smisel.« Predstojnik samostana se 
ni šalil. S porogljivimi besedami je le poudaril, kako težko 
posameznik izključi svoje misli tudi po več letih in včasih 
tudi po več desetletjih izvajanja meditacije. 

Kljub preprekam je zen navdušil nekaj Zahodnjakov, 
med njimi tudi nekatere predstavnike krščanske duhovščine. 
Klasično zgodovino zen budizma, kot jo poznamo danes, je 
popisal nemški jezuit Henri Dumoulin. Oče Hugo Enomiya-
Lassale, nemški jezuit in misijonar v Hirošimi, je preživel 
ameriški jedrski napad na to mesto, postal mojster zena in 
napisal svetovno uspešnico Zen: Pot do razsvetljenja (Zen: 
Way to Enlightenment). Vse do smrti v poznih osemdesetih 
letih starosti je organiziral meditativne seanse najprej na 
Japonskem, pozneje, po upokojitvi, pa tudi v Nemčiji. Kdor 
se je želel udeležiti njegovega seminarja, je moral svoj sedež 
rezervirati že leto prej. Na trgu so se pojavile knjige, kot so Zen 
katolicizem (Zen Catholicism), Krščanski zen (Christian 
Zen), Zen in Biblija: izkustvo duhovnika (Zen and the 
Bible: A Priest's Experience), in pritegnile številne bralce. 
Kljub veliki publiciteti pa je zen ostal atrakcija izbrancev. 

V šestdesetih letih prejšnjega stoletja je sledil 
preboj s prihodom Maharišija Maheša Jogija in njegove 
transcendentalne meditacije (TM). Kdor jo je hotel izvajati, 
je pri Maharišijevih privržencih moral najprej odkupiti 
eno- ali dvozložen izrek s posebno močjo in ga nato po 
tiho ponavljati dvajset minut dvakrat na dan (pri tem je 
moral tudi priseči, da mantre ne bo razkril nikomur, saj 
bi tako izgubila svojo učinkovitost). Maharišijev nauk je 
pritegnil pozornost in pridobil privržence po vsem svetu, 
ko so se zanj začeli zanimati člani skupine The Beatles in 
drugi zvezdniki iz sveta zabave, denimo Mia Farrow. Do 
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trenutnega nazadovanja je prišlo, ko so ti zvezdniki prenehali 
slediti njegovemu nauku. Pripadniki Maharišijevega nauka 
so kmalu našli drugega in bolj uglednega privrženca: 
znanstveno skupnost. Robert Keith Wallace in Herbert 
Benson, raziskovalca s priznane fakultete Harvard, sta 
uporabila izvajalce transcendentalne meditacije kot osebke 
za predmet raziskovanja o psiholoških učinkih meditacije. 
To so bili idealni osebki, saj so bili zaradi Maharišijeve 
preproste in nespremenljive taktike proizvedeni skorajda 
serijsko. 

Raziskava Wallaca in Bensona in tudi poznejše 
raziskave, katere izvajajo še danes, so potrdile obsežne 
ugodne fiziološke in psihološke učinke transcendentalne 
meditacije na izvajalce: zmanjšan krvni tlak, hitrejše 
okrevanje po bolezni, upočasnitev procesa staranja, 
zmanjšanje stresa, večja produktivnost ter ustvarjalnost 
in tako naprej. 

Benson je delo nadaljeval in se domislil lastne mantre, 
ki je vsebovala besedico »one«, ter nato prosil izbrane osebke, 
naj jo ponavljajo dvakrat na dan po dvajset minut. Raziskava 
je pokazala skorajda iste rezultate kot pri TM. Nato je šel 
še dlje: ugotovil je, da so rezultati še bolj impresivni od 
prejšnjega poskusa, če ima izbrana beseda, ki sestavlja 
mantro, za posameznika duhoven pomen. »Znašel sem se 
v nenavadni situaciji, ko sem moral svoje bolnike naučiti, 
kako moliti, da bi jih tako pozdravil,« je razkril Benson. 

Ne dolgo zatem si je TM za lastne interese prikrojilo 
tudi krščanstvo. Benediktinski menih John Main se je v 
petdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je bil britanski državni 
uradnik na Malaji, od lokalnega mojstra naučil različice TM. 
Pozneje je kot menih odkril podobno krščansko tradicijo, 
ki izvira iz četrtega stoletja. Za mantro si je izbral besedo 
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iz aramejščine, jezika, ki ga je govoril Jezus. Beseda se je 
glasila »maranata«, kar pomeni »Pridi, Gospod Jezus«. Svoji 
tehniki je nadel ime »krščanska meditacija«, delovati pa je 
začela tudi Svetovna skupnost za krščansko meditacijo, ki 
v svetu pridobiva čedalje več navdušencev. 

Medtem je v Burmi, kot se je takrat imenoval 
Mjanmar, vladni računovodja U Ba Khin oživel 2500 let 
staro budistično tehniko, ki jo je poimenoval »vipassana«. 
Sestavljena je iz opazovanja lastnega dihanja in zavedanja 
občutkov v lastnem telesu. Za obvladanje te tehnike je 
potrebnih deset dni intenzivnega treninga. U Ba Khin je 
pod svoje okrilje vzel Johna Colemana, agenta ameriške 
obveščevalne službe CIA, ki se je predčasno upokojil, da bi 
kot Khinov predstavnik na Zahodu poučeval meditacijo. Kot 
zastopnik za Vzhod se jima je pridružil še indijski trgovec 
s porcelanom S. N. Goenka, ki je takrat živel v Mjanmaru. 
Rezultat skupnih prizadevanj je bila hitra razširitev 
meditacije vipassana. Desetdnevni tečaji redno potekajo 
v mestu Igatpuri v indijski zvezni državi Maharaštra, 
Kiran Bedi pa je meditacijo uvedla v indijskem zaporu 
Tihar. Meditacija je imela na zapornike pozitivne učinke. 
Vipassana je postala najbolj priljubljena vrsta meditacije 
tudi med duhovniki in nunami. 

Kitajski vdor v Tibet, katerega posledica je bilo 
med drugim tudi izgnanstvo dalajlame in številnih 
tibetanskih lam v Indijo ter drugje po svetu, je prav tako 
zanetil zanimanje za tibetanski budizem in njegovo obliko 
pozornostne meditacije. 

Šestdeseta leta prejšnjega stoletja so postregla z vrsto 
karizmatičnih osebnosti, ki so postale ikone za mlade. 
Eden njih je bil tudi pisatelj J. D. Salinger, avtor kultnega 
romana Varuh v rži. Salinger je napisal tudi knjigo Franny 
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in Zooey, v kateri omenja duhovni potopis z naslovom 
Pripoved ruskega romarja (The Way of a Pilgrim), delo 
neznanega ruskega kmeta. Romar v njej zaradi suhe roke ne 
more delati in potuje po Rusiji s Svetim pismom ter vrečo 
krušnih skorjic; odvisen je od gostoljubnosti in dobrote 
ljudi, ki jih sreča na poti. Prebral je misel svetega Pavla, da 
bi ljudje morali moliti brez premora, romar pa se sprašuje, 
kako bi bilo to izvedljivo. O tem povpraša vse svete može, 
ki jih sreča na poti, dokler mu eden od njih ne svetuje, naj 
nenehno, ves dan ponavlja frazo »Gospod Jezus Kristus, 
usmili se me«. Romar upošteva njegov nasvet in ugotovi, 
da se fraza v njegovih mislih ponavlja sama od sebe, in to 
brez zavestnega truda.  

Romar to vajo nauči vsakogar, ki ga sreča na poti v 
Jeruzalem, toda potopis se konča pred njegovim prihodom 
na cilj. Očitno tja nikdar ne prispe, saj svoje potovanje 
zaključi na grški gori Athos, kjer so njegov rokopis našli 
v 19. stoletju.

Pripoved ruskega romarja je dosegla slavo s 
Salingerjevim delom, skupaj z njim pa tudi omenjena 
molitev, ki vključuje Jezusovo ime in so jo predpisali 
cerkveni očetje starodavnega krščanstva. Postala je osrednja 
molitev grških in ruskih ortodoksnih kristjanov, vendar so 
jo v krščanski veri na Zahodu pozabili. Kot meditativna vaja 
je imela molitev vsaj tri prednosti pred drugimi različicami: 
prvič, ob recitiranju ni treba prekiniti drugih dejavnosti; 
drugič, iz tega razloga ne odvzame več časa, vendar jo 
posameznik vseeno lahko recitira ves dan; in tretjič, malo 
verjetno je, da bi jo posameznik pozabil, saj se ponavlja 
ob umski nedejavnosti in zato lahko vsakdo nadaljuje z 
zavestnim ponavljanjem. 
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Različni duhovni voditelji danes predpisujejo to vajo, vendar 
frazo ustrezno zamenjajo z izborom, ki ustreza potrebam 
tistega, ki jo recitira. 

Tako je meditacijska revolucija dosegla tako 
razsežnost, da je odvzela moč celo kitajskim oblastem, ki 
se soočajo z nenavadnim vzponom verske skupine Falun 
Gong, nekakšno zmesjo budistične in taoistične meditativne 
prakse. Znanstvena skupnost bo slej ko prej hotela vedeti, 
katera je najučinkovitejša praksa z njihovega vidika, drugi 
pa bomo morali počakati na njihove izsledke. V tej knjigi 
sem se poskušal ozreti na meditacijsko revolucijo skozi oči 
različnih mojstrov meditacije, njihove discipline, kritike in 
psihološko-duhovne vključitve, ki so jo želeli doseči. 

Luis S. R. Vas



Č eprav je mednarodno zanimanje za zen budizem 
zanetilo pisanje japonskih učenjakov in pozneje 
Alana Wattsa, nihče od njih ni bil mojster meditacije. 

Meditacije se je posameznik sprva lahko naučil le tako, da 
je odpotoval v japonski zenovski samostan, pozneje pa vsaj 
do enega od večjih zenovskih središč, ki so v Združenih 
državah Amerike, Evropi in drugje zunaj meja Japonske 
rasli kot gobe po dežju. 

Hugo Enomiya-Lassalle je bil nemški jezuitski 
duhovnik, ki je leta 1929 kot misijonar odšel na Japonsko. 
Sprva je poučeval na jezuitski univerzi Sophia v Tokiu. Leta 
1940 je odšel v Hirošimo, kjer je postal župnijski duhovnik, 
opravljal misijonarska dela in poučeval nemški jezik. Leta 
1943 se je udeležil sedemdnevnega zenbudističnega obreda 
sesshin, umika in izvajanja sedeče meditacije, imenovane 
zazen, ki ga je vodil v tistem času eden najbolj poznanih 
mojstrov zena, Harada Daium Sogaku Roshi. Lassalle je 
bil eden tistih, ki so preživeli jedrski napad na Hirošimo, 
pozneje pa je postal mojster zena. Napisal je knjigo z 
naslovom Zen: Pot do razsvetljenja (Zen: A Way to 
Enlightenment), ki je v trenutku postala velika uspešnica 
in so jo prevedli v številne jezike. Vse do smrti v svojih 
devetdesetih letih je Lassalle vodil zenovske sesshine, ki so 
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največkrat potekali v Nemčiji. Zanje so si morali obiskovalci 
– ker so bili izjemno priljubljeni –, svoje sedeže rezervirati 
že leto prej. Lassalle v svojih knjigah opisuje tri metode 
zenovske vadbe, da bi dosegli razsvetljenje oziroma stanja 
nedualnosti. Posameznik se pri prvi metodi osredotoča na 
lastno dihanje. »Pogostokrat začnemo s štetjem dihov, po 
navadi od ena do deset, nato pa posameznik začne znova. 
Vdihe opravi na liho, izdihe pa na sodo število. Drugi 
način ne vključuje štetja dihov, vendar posameznik sledi 
dihom z duhovnim očesom. Osredotočanje na dihanje 
na te preproste načine v prvi vrsti pomaga pri zajezitvi 
nastanka novih misli ter pomaga pri potopitvi v globoke 
plasti zavedanja.« 

Pri drugi metodi poskuša posameznik razrešiti koane, 
nelogične uganke zen budizma, na primer: »Kakšen je zvok 
ene roke, ki ploska?« S tem dejanjem začasno zaustavi 
mišljenje in doseže podoben cilj kot pri štetju dihov. 

Tretja metoda za doseganje razsvetlitve se imenuje 
šikantaza, »zgolj sedenje«, ko posameznik sedi in diha 
(na določen način), vendar brez kakršne koli pomoči: ne 
osredotoča se na lastno dihanje niti ne poskuša razrešiti 
koanov. Ko se prikradejo misli, jim ne sledi niti jih ne poskuša 
odgnati stran. 

Lassalle trdi, da tisti, ki »izvajajo zenovsko meditacijo 
več časa, pogosto bolj cenijo svete spise prek razumevanja, 
ki ni več razumsko. To razumevanje nima oblike nove 
interpretacije, ki bi se pojavila kot rezultat branja ali tehtanja 
svetih besedil, ampak je predvsem način branja besed s 
pozornostjo, medtem ko posameznik hkrati vidi skoznje, do 
nekakšne realnosti za temi besedami in zamislimi. Rezultat 
je razumevanje, ki ga ne moremo ubesediti, čeprav samo 
izkušnjo še vseeno spremlja pristna in globoka radost ... To 
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ni novo razumevanje, je bolj okrepitev verskega znanja, ki 
ga posameznik do neke mere že poseduje. Lahko bi rekli, 
da na prizorišče stopi vera«. 

(Neki drug Zahodnjak, ki se je na Japonskem ukvarjal 
z zenom, bralcu ponuja naslednji nasvet: »Naučil sem se, 
kako povzročiti psihološko izkustvo, za katero verjamem, 
da je bistvo razsvetljenja. Če bi bralec torej rad poskusil 
eksperiment, ki se mi vse do danes zdi uporaben, ga ima 
tukaj: Stojte v sobi z obrazom proti velikemu oknu z debelim 
steklom. Pretvarjajte se, da je okno zrcalo. Zamislite si 
vse, kar bi lahko videli skozenj — trato, drevesa, ptice, 
avtomobile, ki vozijo mimo, sebe na ulici … Pretvarjajte 
se, da vse te zunanje stvari pravzaprav niso zunanje, 
temveč so podobe v steklu vašega okna, vašega ogledala. 
Nato si zamišljajte, da te stvari niso odsev objektov zunaj 
ogledala, vendar so skrivnostno povzročene v samem 
ogledalu. Nato se pomaknite bliže do razdalje, ko se lahko 
dotaknete steklenega površja, in občutite njegovo popolno 
nepremičnost. Kljub v vetru nemirnim krošnjam, kljub 
živahnemu letu ptic in kljub vsemu gibanju, ki ga zapazite 
v globinah ogledala, se nič ne premakne! 

Še nekaj: stojte tako blizu stekla, da ne boste več videli 
robov okna, kot da bi se preselili v ogledalo oziroma kot 
da ste ogledalo vzeli v svoj um. Zdaj je ogledalo vse, kar 
zaznavate. Vendar ogledala ne vidite; kar vidite, je vzorec 
»odsevov«, ki jih je pred očesom vašega zavedanja ustvarilo 
ogledalo. Če boste uspešni v tem pretvarjanju, boste resnično 
začeli čutiti, da so stvari pred vami nepredmetne, rojene 
v ogledalu. Kar boste gledali, bo ogledalo, nič drugega 
kot ogledalo. Kar vidite natančneje, so le podobe znotraj 
ogledala, vendar so te podobe v resnici ogledalo samo ...«) 
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Vrnimo se zdaj k Enomiyju-Lassalu, ki je močno vplival na 
tiste, ki so z njim meditirali. Tu so osebni spomini ene od 
njegovih učenk, dr. Ursule Baatz: 

»Ko sem prvič videla očeta Lassalla, se 
je ravnodušno sprehajal skozi jedilnice 
krščanskega središča in je nosil ponošeno 
sutano. Mislila sem si: 'Zakaj si ta duhovnik ne 
priskrbi nove halje?' Kmalu zatem sem začela 
svoj prvi sesshin, ki ga je vodil prav on. Že takoj 
je bilo vzdušje presenetljivo neobremenjeno in 
čudovito, kot da bi sedeli visoko v gorah, kjer 
je nebo izjemno blizu. 

V tistem času se sploh nisem hotela 
ukvarjati s krščanstvom. Tisti sesshin me je 
ponovno pritegnil k njemu, čeprav sem se 
komaj zavedala, kaj se je dogajalo. Bolečina 
v mojih nogah je bila nepopisna, vendar sem 
v nekem trenutku videla, da me niso bolele 
zgolj noge: bolela me je celotna bit. Ko sem to 
povedala očetu Lassallu, je ta pripomnil: 'To 
je vsaj del razumevanja!' Kar naenkrat se mi 
je posvetilo, da se sesshin ukvarja z osrednjim 
elementom krščanstva: s potjo od smrti do 
življenja. Naposled je le obstajala vaja, način 
približevanja, ki so mi ga prej opisovali zgolj 
teoretično. Začetni dvomi o krščanstvu so se 
dokončno razblinili. 

Nikdar nisem dvomila, da je zen nastal iz 
budizma. Ko sem očeta Lassalla vprašala glede 
očitnega paradoksa krščanskega sesshina, mi je 
s pomilovanjem dejal: 'Le vadite in počakajte, 


