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Į Seulą atskridau visai nusibaigęs. Jin Mokas pasiūlė viešbučio 
nebeieškoti ir apsistoti jųdviejų su žmona klinikoje. Čia pats 
Seulo centras, sava palata.

Surinkęs palatos kodą, tyliai pradariau duris. Pirmą kartą gy
venime atsidūriau tikroje Rytų medicinos klinikoje. Ji mažai kuo 
skyrėsi nuo tų, kurias lankiau Europoje, – pro praviras kabinetų 
duris mačiau begalę sudėtingų aparatų. Skyrėsi tik kvapai – jutau 
aitrų ženšenių šaknų kvapą. Be manęs, čia nakvojo dvi moterys. 
Nejudėdama gulėjo gydytojos mama, kuri dar neseniai buvo šau
ni verslininkė, ugninga pokylių dvasia, nuolat visus palaikanti šū
kiu „Bravo!“. Prieš porą metų ją įveikė klastinga liga. Energinga 
moteris gulėjo kaip lapas, negalėjo nei atsistoti, nei šaukšto pakel
ti. Seule netrūksta modernių ligoninių, bet dukra nutarė mamą 
gydyti pati  – savo pačios klinikoje, kurioje gydoma vaistažolių 
preparatais, akupunktūra ir gerai apgalvotomis dietomis. Jin Mo
kas sakė, kad po kelių savaičių žmonos mama pakilo: pasirėmusi 
dukrai į petį, ji vėl pati galėjo valgyti ir vaikščioti. Viskas klojosi ne
blogai, kol vieną dieną mamą sugriebė plaučių uždegimas. Dabar 
ji vėl lovoje ir abejingomis akimis žiūri vaikišką animacinį filmuką.

”Kitus nugalėjęs turi pranašumo; 
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Kitoje palatoje guli visai jauna moteris. Dar vakar motociklu 
ji lėkė Seulo gatvėmis kaip tikra Rytų amazonė. Staiga – baisus 
visureigio trenksmas į nugarą ir amazonė suplasnojo ore. Nuskri
dusi keliolika metrų ji skaudžiai krito ant asfalto. Jin Moko žmo
na jai paskyrė akupunktūrą, vaistažolių ir dar keletą Rytų medici
nos gydymo būdų. Dabar moteris sėdi prie lango ir užsisvajojusi 
pjausto obuolius. Didžiulė lėkštė jau pilna, o ji vis pjausto.

Ryte prie lango matau tuos obuolius nė nepaliestus.

Septintą ryto mano palatoje pasirodo Jin Moko žmona – dak
tarė Seo Joa Nam ir jos asistentas – jaunas lieknas korėjietis; nė 
neabejojau, kad jis – kylanti Rytų medicinos žvaigždė. Daktarė 
Seo Joa Nam ir jos asistentas ne kokie savamoksliai šamanai – 
abu daug metų studijavo prestižiniuose Pietų Korėjos universi
tetuose.

save nugalėjęs turi stiprumo.“*

Laozi

*
Vertė Dalia Švambarytė, 
Laozi. Vilnius: „Vaga“, 2005. 
Visos Laozi citatos 
šioje knygoje verstos 
Dalios Švambarytės 
(aut. past.).
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Seule vienoje gatvėje pamatysi dešimtis pažangiausių Vakarų 
medicinos klinikų ir tiek pat  – Rytų. Vienose gali pasitikrinti 
tobuliausiais moderniais aparatais, kitose – pasikalbėti su aku
punktūros specialistu. Kartais diagnozę žmonės išgirsta iš Vaka
rų medicinos specialisto, o gydytis pereina į kitą gatvės pusę, kur 
siūloma vaistažolių ir adatų terapija. O kartais atvirkščiai: Rytai 
diagnozuoja, o gydo Vakarai. Man pasirodė, kad korėjiečių me
dicina tvirtai stovi ant abiejų kojų  – Rytų ir Vakarų atradimų. 
Šioje šalyje abi medicinos kryptys – ir Rytų (mūsų vadinama ne
tradicine medicina), ir Vakarų – turi vienodas teises. Korėjiečiai 
sako, kad tokia sistema labai protinga, patogi ir tikrai tarnauja 
žmogui.

Drąsiai kloju ant stalo iš Vakarų atsivežtus tyrimus. Rytų medi
cinos žvaigždė mandagiai delnu paglosto bylą ir pastumia į šalį. 
Kurį laiką abu daktarai įdėmiai žiūri į mane. Rytų medicina ma
to žmogaus kūną, mintis ir jausmus kaip vientisą kūrinį. Dabar 
juodu bando įsiskverbti į mano mikrokosmą!

– Gulkis, – mano mintis tyliai nutraukė Jin Moko žmona, ku
ri jau dvidešimt metų žmones gydo adatomis, vaistažolėmis ir 
kitomis Rytų medicinos priemonėmis.

Aplink pristatyta moderniausių aparatų, bet šiandien juodu 
dirba rankomis. Gal valandą abu mane spaudo, žiūri, kas įsitem
pę, kur sutrikdyta organų pusiausvyra. Abu įdėmiai klausosi ma
no balso, vertina odos ir akių spalvą. Seo Joa Nam atidžiai kelis 
kartus patikrino pulsą, tai dešinės, tai kairės rankos. Tada susė
dome pasikalbėti. Klausinėjo apie vaikystę ir šeimą. Teiravosi 
apie mano emocijas, virškinimą, miegą. Paskui abu ilgai tarėsi. 
Pasibaigus konsiliumui Jin Moko žmona padarė išvadą:
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– Sutriko gyvybės energijos cirkuliacija. Energijos kelyje at
sirado kliūčių.

Pasakė tuos du sakinius ir nutilo. Jau buvau susipažinęs su 
dao mokymu apie gyvybės energiją či, tikėjau šita teorija, tik ne
maniau, kad či teka ir mano kūne.

– Tai ką dabar daryti? – paklausiau taip tyliai, kad juodu, ko 
gero, manęs neišgirdo.

– Vėl reikia fizinio krūvio, bet nedidelio. Nebėgiok, geriau 
mink dviratį, paplaukiok, bet labiausiai padės kuksando.

Daktarė nutilo, o mane apėmė neviltis. Nežinau, ko aš tikė
jausi. Gal krūvos receptų su lotyniškais žodžiais? Gal daugiadie
nės terapijos tais brangiais aparatais? Galbūt dar ko nors, bet 
tikrai ne kuksando.

Akimirką man dingtelėjo, kad abu nori manimi atsikratyti. 
Daktarė perskaitė mano mintis ir ėmė raustis didelėje spintoje. 
Atsisveikindamas gavau tris mažus pakelius vaistažolių  – rau
menis atpalaiduojančios arbatos. Išeidamas pro duris ir jaunasis 
daktaras dar porą žodžių pridūrė:

– Tabletės čia nepadės. Turi praktikuoti rytietišką mokymą, 
girdėjau, kai ką jau moki! Dar išmoksi kontroliuoti energiją, kvė
pavimą derinti su judesiu. Išmoksi medituoti. Tai ne taip ir sudė
tinga, tačiau praktikuoti reikia kasdien. Gyvenimas tikrai pasikeis!

Bandžiau prisiminti, kas man jau sakė šituos žodžius. Žino
ma, Jin Mokas! Kad tabletės man nepadės, jis pasakė dar oro 
uoste, pamatęs mane papilkėjusį nuo nemigos ir klajonių. Turi 
atkurti energijos ratą, sakė Jin Mokas.

Gydytojai išskubėjo pas kitus pacientus, likau vienas. Sėdėjau 
ant masažo kušetės, laikiau vokiečių tyrimų bylą, už lango kaip 
galinga kalnų upė šniokštė pagrindinė Seulo gatvė. Buvau sukrės
tas ir nesupratau, kas įvyko. Brangiausių Europos tyrimų jiems 
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nereikia – pamaigė pilvą, uždavė septynis klausimus, o prieš iš
eidami liepė mankštintis ir giliai kvėpuoti! Rinktis nebeturėjau 
iš ko. Šitiek mėnesių klusniai rijau tabletes, lindau į barokamerą, 
kračiausi prijungtas prie sovietiško, o paskui dar ir japoniško vi
bratoriaus! Dabar daktarai man paskyrė kuksando! Dabar bus 
kuksando! – ryžtingai tariau uždarydamas klinikos duris.

Saujoj spausdamas tris arbatos pakelius pėsčiomis nuėjau į Jin 
Moko kuksando centrą. Tarp Jin Moko centro, jo žmonos kli
nikos ir jųdviejų namų Seulo žemėlapyje nubrėžiau taisyklingą 
trikampį, jį apeiti galiu per pusvalandį. Trikampis nubrėžtas pa
čiame Seulo centre, o aplink jį milžiniškame gatvių tinkle knibž
da dešimt milijonų žmonių.

Kuksando centre akvariume plaukioja žuvytės, ant sienos ka
bo Jin Moko tėvo portretas – sūnus labai panašus į tėvą, kuris, 
nusileidęs nuo kalnų, pirmasis ėmė atvirai mokyti žmones kuk
sando. Iki tol šis mokymas buvo slaptas.

Pratybų jau laukia Seulo teisėjas ir jo žmona, nekilnojamojo 
turto agentas ir dar keli pradedantys vyrukai. Kas atveda juos į 
kuksando? Vieni nori atgauti sveikatą ir jaunystės energiją, kiti 
nori tobulėti ir tapti pačiu Buda. Vienas tų jaunų vyrų, operos 
solistas, įsitikinęs, kad kvėpavimo pratybos sustiprins švelnų jo 
baritoną.

Tyliai duris pradaro aštuoniasdešimtmetė moteris. Senutė 
pasitiesia kilimėlį ir lankstosi kaip moksleivė, be jokio vargo pa
daro tiltelį. Ji mokėsi pas Jin Moko tėvą, bet paskui, kai šis pa
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sitraukė į kalnus, kuksando primiršo. Prieš porą mėnesių atėjo 
pas meistro sūnų. Klausiu, ar prisimena jo tėvą  – garsųjį Mė
lynąjį Kalną? Taip, prisimena stiprų mokytojo balsą ir kiaurai 
persmelkiančias jo akis. Jos lotosas idealus. Ji pagauna pavydų 
mano žvilgsnį ir sako:

– Įsivaizduok, kad tu pats esi lotosas – šaknys nejuda, o ka
mienas lankstus; jeigu vėjas papūstų, tave prilenktų prie žemės.

Čia pat močiutė lengvai, lyg švelnaus vėjo paliesta, pasvyra į 
priekį, smakru paliečia grindis ir taip pat lengvai atsitiesia.

Greta įsitaiso trisdešimtmetė kalbų mokytoja. Ji stebėtinai 
lengvai padaro „virvutę“ – špagatą į šonus, dėl kitko dejuoja. Ko
rėjiečiai labai atviri, su jais gana lengva pradėti pokalbį. Mokyto
ja mane mato pirmą kartą, bet nieko neslepia. Vos dvidešimties 
ją ėmė kamuoti sunki depresija. Kuksando pratybos sustiprino 
jos dvasią ir mąstymą, grįžo noras gyventi, per porą metų ji įvei
kė sunkią depresiją. Šeimoje ji nebuvo vienintelis rūpestis: jos 
tėvas po avarijos sunkiai judėjo, kęsdamas kojų skausmus, ėmė 
smarkiai gerti. Košmaras namie truko dvidešimt metų. Įkvėpta 
savo sėkmės, dukra, padedama motinos, didelėmis pastango
mis į kuksando mokymo centrą atsitempė ir tėvą. Dabar jis vi
sai sveikas, puikiai valdo kūną, stovi ant galvos ir lankstosi kaip 
gimnastas. Nebegeria, turi darbą.

Jin Mokas pradeda pratybas. Iš pradžių trumpas instruktažas – 
žinoma, man, o ne kitiems. Judesį darome, kol malonu; kvėpuo
jame pilvo apačia; pratimus darome pasirėmę ištiestais rankų 
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pirštais. Dėl pirštų neturiu jokių bėdų, nes rankas šįmet trenira
vau stačiose Karpatų ir Alpių uolose. Dėl kojų irgi rūpesčių ne
turėsiu, nes dar neseniai kasdien bėgiojau po dešimt kilometrų 
ir kopiau į aukščiausius kalnus. Užtat iki tobulo lotoso man dar 
toli! Bet Jin Mokas žada, kad taisyklingas kvėpavimas atpalai
duos raumenis ir pasidarysiu lankstus kaip baleto žvaigždė.

Lietuvoje žmonės per kuksando pratybas užduoda begalę 
klausimų: kodėl stovime ant galvos, kodėl ištiestais pirštais, ko
dėl iš pradžių į kairę, o paskui į dešinę? Korėjiečiai per pratybas 
nieko neklausinėja, o mokytojai nieko neaiškina. Jie sako, kad 
susirinkome praktikuoti, o ne filosofuoti. Ko nors paklaustas Jin 
Mokas visada nepykdamas atsako, o Korėjoje yra mokytojų, iš 
kurių išgirsi tik trumpą Sanun sanijo, murun muriroda. Kalnas 
yra kalnas, vanduo yra vanduo! Viskas! Eik ir praktikuok!

Mums baigus apšilimo pratimus, Jin Mokas kviečia patogiai 
įsitaisyti ir medituoti – susikaupus pažvelgti į savo vidų, į energi
jos centrą dandžion, kuris yra keli centimetrai žemiau bambos. 
Jin Mokas kalba ramiu balsu ir lėtai. Liepia laisvai išsitiesti ant 
kilimėlio, apie nieką negalvoti, nesidairyti į kaimynus.

– Jūs ramūs ir laimingi. Įsivaizduokite savo pėdas, apšviestas 
švelnios šviesos. Šviesa įsiskverbia į pėdas, kyla nuo kulno iki ke
lių, per šlaunis iki dandžion. Tokia pat švelni švieselė pasirodo 
prie mūsų delnų. Nuo pirštų galų šviesa kyla per riešus, alkūnes, 
pečius iki kaklo. Lėtai nuo galvos keliaujame per kaklą, stuburą 
iki pat jo uodegėlės. Tada apšviečiame šonkaulius ir sustojame 
dandžion taške. Dabar nušvitęs visas kūnas – matome visus or
ganus. Nuo kaklo stemple leidžiamės žemyn – plaučiai, širdis, 
diafragma, po ja  – skrandis, blužnis, kepenys, plonoji žarna, 
storoji žarna, paskui dar žemyn, taip atkeliaujate prie nugaros – 
inkstai, šlapimo pūslė. Dabar vidaus organai pradingsta, lieka tik 
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griaučiai – kaip rentgeno nuotraukoje. Dar po kelių sekundžių 
kūne nelieka nieko  – nei kaulų, nei raumenų. Akys dandžion 
taške – matote tuštumą. Jeigu pūstų vėjas, eitų kiaurai. Su oru 
traukiate energiją į dandžion ir ji pasklinda kūne. Įkvepiame ty
liai ir tolygiai per penkias sekundes, iškvepiame irgi per penkias. 
Panyrate į šią būseną ir galiausiai pamirštate kūną.

Jin Mokas įjungia mantrą, kurią jis prisimena dar iš vaikystės. 
Tėvas pasisodindavo jį ant kelių ir tvirtu skambiu balsu pradė
davo giedoti. Sūnus nesuprasdavo tų žodžių, bet jį užliūliuoda
vo šilta magiška gerumo banga. Dabar ir mes išgirstame jo tė
vo, didžiojo mokytojo, balsą, tvirtą ir skardų: „Tiesoje įgaunu 
išminties ir galios, o pajutęs harmoniją su visata noriu išsaugoti 
kiekvieną gyvą būtybę.“

Medituodami nuolat keičiame pozas, kuksando meistrai jų 
sugalvojo 433. Tiek išmoksime kopdami devyniais tobulėjimo 
laiptais. Pirmojoje pakopoje, kuri truks šimtą dienų, užteks iš
mokti dvidešimt penkias pozas. Kam jos reikalingos? Jin Mokas 
kantriai paaiškina:

– Kai pučiame balioną, energiją siunčiame į visas jo sieneles. 
Taip ir mūsų kūnas – jis visas turi gauti energijos. Vien mintimi 
nukreipti energiją sunku, o su judesiu – lengviau. Pozos pageri
na cirkuliaciją. Siunčiame signalą vis į kitą baliono pusę.

Mūsų galvos smegenų motorinė žievė nuolatos stimuliuo
jama naujais impulsais, jai neleidžiama užmigti. Šitai sužinosiu 
gerokai vėliau, o dabar klusniai darau viską, ką liepia mokytojas.

Pabaigoje pasiskirstėme po du ir mokėmės tempimo prati
mų, o paskui ir akupresūros, kurios paslaptis Jin Mokas perė
mė iš tėvo. Šis menas per pratybas labai padeda, nes spaudant 
aktyvius kūno taškus galima atsikratyti skausmų įvairiose kūno 
vietose. Pavargus reikia pamasažuoti reikiamą tašką plaštako
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je, pakilus karščiui ir įsiskaudėjus galvai iš šonų suspausti vidu
rinį kojos pirštą. Apie Vakaruose įprastą mediciną Jin Mokas 
sako:

– Štai suskaudo skrandį, žmogus ieško tabletės. Skrandžiui 
ji padeda, o kitiems organams negerai. Tokiais atvejais parenku 
trejopą gydymą, jį geriausiai išmanau  – akupresūra, specialūs 
pratimai ir masažas.

Po meditacijos mokytoja vaikšto nušvitusi, niekur neskuba, 
sulaiko mane tarpduryje ir užkalbina vokiškai, nes moko šios 
kalbos.

– Koks pirmasis įspūdis pas mus?
Papasakoju, kad pirmąjį įspūdį patyriau Kailašo kalno papė

dėje, kur Jin Mokas mums atskleidė vieną kitą kuksando paslap
tį. Prisipažinau, kad nuo tada mane vilioja tūkstantmetė korėjie
čių išmintis, o dabar pradėsiu kasdienę praktiką, nes gyvenimas 
privertė.

– Ar kada mąstei, kur mūsų kasa, blužnis, kepenys? Ne! Visa
da žinome, kur stovi mūsų automobilis, o ar žinome, kur mūsų 
blužnis, kasa? Seniau ir pati buvau kaip mašina, į kurią tik dega
lus ir tepalus pili.

Mokytoja duoda man jazminų arbatos, o priėjusi močiutė iš
dėsto kuksando filosofiją:

– Parduotuvėje mes galime nusipirkti pačių įvairiausių gėri
mų, bet dažniausiai ieškome šaltinio vandens. Kuksando iki šių 
dienų išliko kaip skaidrus kalnų vanduo ir jei žmogus norės kū
no, proto ir sielos harmonijos, vieną dieną ateis pas mus.

Išeinu į gaudžiančias Seulo gatves. Nuotaika gera, jaučiu, 
kaip plūstelėjo energija. Vis dėlto euforija truko neilgai, nes vėl 
atslinko įkyrus debesis: kas bus naktį?



Grįžęs į Kijevą užmiršau tabletes ir ėmiausi kuksando praktikos, 
to, ko išmokė Jin Mokas. Vienas užsidaręs dariau pratimus – gal 
ir ne po valandą kasdien, bet stengiausi! Iš pradžių kirbėjo dve
jonės, o paskui pasidarė smagu. Daug džiaugsmo teikdavo pra
timai, o labiausiai – gilusis dandžion kvėpavimas. Pradėjau toje 
vietoje jausti karštį – vadinasi, kaupėsi energija. Kartais apimda
vo euforija – vadinasi, gaminosi laimės hormonas serotoninas. 
Sakoma: ką nors nuosekliai darant po trijų savaičių atsiranda 
priklausomybė. Matyt, taip ir atsitiko, nes netrukus praktika
vau be jokios prievartos. Šiaip ar taip, kuksando buvo paskutinė 
viltis, kad galbūt įveiksiu įkyrųjį kojų skausmą. Kasdien tiesiant 
pratybų kilimėlį šmėstelėdavo mintis: jeigu nepadėjo stipriau
sios pasaulio tabletės, ar padės pratimai ir meditacija? Sunkios 
buvo pirmosios trys keturios savaitės, o tada visai netikėtai pa
mačiau šviesą tunelio gale – pajutau, įkyrūs skausmai traukiasi. 
Po poros mėnesių atsisakiau migdomųjų, o po metų neramių 
kojų sindromą buvau jau pamiršęs.

Dažnai pagalvoju: kodėl iškart nesikreipiau į Jin Moką? Ma
tyt, pirmiausia tikėjausi rasti stebuklingą daktarą ir tą vienintelę 
tabletę, kuri išspręs visus rūpesčius.



Meistras Jin Mokas pasakoja apie 
legendinį savo tėvą – didįjį mokytoją 
Mėlynąjį Kalną.





Pietų Korėja išsaugojo šimtus budistų šventyklų, 
įsikūrusių aukštai kalnuose.
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Kailašo kalnas mudu su Jin Moku suartino. Dabar dažnai susi
tinkame – kartais Pietų Korėjoje, kartais mūsų kraštuose. Kie
kvieną kartą jis mane stebina – jo rankos daro stebuklus. Kartą 
Kijeve pas jį atvedė beveik apakusį berniuką. Po valandą truku
sio akupresūros seanso berniukas atsisuko į tėvą ir pasakė:

– Tėte, aš tave matau!
Meistro Jin Moko gyvenimas supintas iš rūsčių gyvenimo 

posūkių, sapnų, vizijų ir meditacijos vaizdinių.
Jis dažnai sapnuoja pranašiškus sapnus.
Jis niekada nematė motinos ir nežino, kaip ji atrodė, nes ne

turi nė vienos jos nuotraukos. Jį užaugino močiutė, o jo tėvas 
Chung Sunas (Čiong Sanas), garsiausias kuksando meistras, kai 
sūnui sukako dvidešimt metų, pasitraukė į kalnus. Tris dešim
tmečius Jin Mokas nematė tėvo, didžiojo mokytojo, tik jaučia, 
kad jis gyvas ir sveikas medituoja Korėjos kalnuose.

Seniai seniai jų šeima buvo labai turtinga, nes vienas iš propro
senelių buvo artimas karaliui žmogus. Proprosenelio valdžia bu
vo didžiulė – buvo sakoma, kad be jo palaiminimo karaliaus durų 
neatidarysi. Ne veltui tikrasis Jin Moko vardas yra Koh (Go). 

”Visą gyvybingumą savąjį
ramybėn nukreipti –
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Koh reiškia karalius. Pusės korėjiečių vardai Kim, Lee (Li) arba 
Park (Bak). Šie vardai senovėje rodė aukštą kilmę. Koh gentis – 
viena kilmingiausių. Koh Num Yunas (Go Nam Junas) – tikroji 
mūsų mokytojo pavardė. Jin Moko vardą jis gavo tapęs kuksando 
meistru. Per japonų okupaciją šeima prarado visus turtus ir įtaką, 
nes senelis pasipriešino japonams ir pakliuvo į juoduosius sąrašus.

Buvo toks metas jaunystėje, kai Jin Mokas užmiršdavo esąs 
paprastas mirtingasis. Kuksando praktika jam teikė milžiniškos 
energijos ir jis negailėdamas jėgų mokėsi, mokė kitus ir nuola
tos keliaudavo į kalnus. Tuo metu jis vedė pratybas penkiuose 
šešiuose kuksando centruose ir kas mėnesį su mokiniais eida
vo praktikuoti į kalnus. O kai pajusdavo nuovargį ir stresą, už
siversdavo ant nugaros kuprinę ir vienas užsidarydavo atokioje 
šventykloje ar sunkiai prieinamame urve.

Jin Mokas mėgsta prisiminti tuos senus gerus laikus:
– Delnu galėjau pramušti sieną, išmokau pagauti aplinkinių 

energiją, galėjau skaityti jų mintis. Kūnas buvo lengvas ir stiprus, 
o aš pats – be galo laimingas. Pažiūrėdavau į knygą ir ją užvertęs 
galėjau atmintinai perskaityti visą puslapį. Perimi kito žmogaus 

ar moki kaip kūdikis?“Laozi
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energiją ir skaitai jo mintis! Siųsdavau energiją jaunoms pane
lėms – jos parausdavo.

Mokytis kuksando Jin Mokas pradėjo dešimties metų, o 
praktikuojantį tėvą matė nuo vaikystės. Medituoti susirengęs 
tėvas su lazda ramindavo dūkstantį sūnų ir jo draugužius. Kuk
sando mantras Jin Mokas išgirdo sėdėdamas tėvui ant kelių. 
Taip pat ir tą mantrą, kurią mes girdime per kiekvienas pratybas. 
Jo tėvas penkiolika metų mokėsi kalnuose pas iškilius kuksando 
meistrus. Gyvenimas urvuose ir varganose pašiūrėse išmokė jį 
medicinos, akupresūros ir kovos menų gudrybių, padedančių 
ištverti vasaros karščius ir žiemos speigus kalnų urve.

Būdamas šešiolikos Jin Mokas perskaitė tėvo knygą apie 
praktiką kalnuose, kuriuose per penkiolika metų šis tapo garsiu 
kuksando meistru – mažuoju piršteliu galėjo perskelti akmenį, 
perprato kovos menų ir akupresūros paslaptis. Jin Moko vaiz
duotę užvaldė pasakojimas apie neregėtas žmogaus galimybes. 
Jam atsivėrė paslaptingas kuksando pasaulis ir jis pats ėmė atka
kliai praktikuoti.

Garsiausias kuksando meistras nuolatos keliavo, kone kasmet 
keitė būstą, kol galų gale apsistojo Seule ir įkūrė pirmąjį Pie tų 
Korėjoje kuksando centrą. Čia ir prasidėjo rimtieji Jin  Moko 
mokslai. Trejus metus tėvas jį mokė medituoti, akupresūros ir 
kovos menų. Centre kasdien praktikuodavo pusantro šimto žmo
nių ir Jin Mokui tekdavo mokytojo vaidmuo – tėvas dažniausiai 
tardavo tik trumpą įžanginį žodį.

Tėvas sūnui stengėsi perteikti visą savo išmintį. Jin Mokas 
prisipažįsta, kad tada, paauglystėje, tikrosios kuksando gelmės 
dar nesuprato: „Tik po dvidešimties metų man atsiskleidė pa
slaptinga visuma, o tada šimtus kartų kartodavau pratimus, ku
riuos rodė tėvas. Kai išmokdavau, pamokydavo, ką daryti toliau.“
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Nuo vaikystės Jin Mokui ausyse skamba tėvo žodžiai: tram
dyk savo egoizmą, rūpinkis kiekviena gyva būtybe, tada išnyks 
visos sienos – matomos ir nematomos. Tada tu įgysi beribės iš
minties ir galios!

Tėvas bendravo su įvairiausio tikėjimo bendruomenių lyde
riais ir sakė, kad ateityje visų religijų išpažintojai susivienys ir įsi
vyraus harmonija. Tėvas daug ką išpranašavo: kad Pietų Korėja 
taps stipria šalimi, o paskui abi Korėjos susivienys. Jin Mokas 
tiki tėvo pranašystėmis, nes ne viena jų jau išsipildė. Tėvas daž
nai juokaudavo, kad netrukus jaunavedžiai medaus mėnesį leis 
Mėnulyje – bus tikras Honeymoon!

Didysis meistras mokė jaunąjį Jin Moką: „Visko tu turi. Tik 
ugdyk tvirtą charakterį ir siek didelių tikslų! Ateityje Korėjos 
prezidentas bus tavo studentas. Eik į kalnus ir lavink oratoriaus 
įgūdžius! Išmok į klausimus atsakyti greitai ir ryžtingai!“

Tėvas sakė, kad 1984ieji bus didelių permainų metai. Taip ir 
atsitiko. Tais metais jį pakvietė vadovauti pratyboms Karo aka
demijoje, Pietų Korėjoje buvo atidaryta daug kuksando centrų.

Tėvas išpranašavo sūnui, kad didžiausia sėkmė jo laukia po 
penkiasdešimties. Tada gražiai susiklostys asmeninio gyvenimo 
reikalai, o kuksando mokymo prireiks ir Europai. Jin Mokas pri
sipažino, kad kai buvo 45–50 metų, jo gyvenimas nelabai kaip 
klostėsi: braškėjo jo įkurta Kuksando akademija, žmona su vai
kais dvejus metus gyveno Australijoje.

– Vis laukiau, kad sukaktų penkiasdešimt, – sako Jin Mokas.
Dabar jam 53eji ir viskas sekasi. Seulo centre su žmona ati

daryta Rytų medicinos klinika sėkmingai veikia, kuksando atke
liavo ir į geografinį Europos centrą – Vilnių. Tėvas visada taip 
sakė: kuksando augimo kreivė iš pradžių eis tiesiai, o paskui stai
giai kils aukštyn.
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Vos tik tėvas pasitraukė į kalnus, kuksando centre pasirodė ne
tikėti svečiai. Priešais Jin Moką stovėjo trys uniformuoti vyrai. 
Šie aukšto rango karininkai atstovavo Korėjos sausumos, oro ir 
jūrų karinėms pajėgoms.

– Gavom įsakymą visoje armijoje pradėti kuksando praty
bas, – pranešė kariškiai.

Niekas iš jų nesusigaudė, kodėl staiga buvo priimtas toks įsa
kymas. Tik gerokai vėliau Jin Mokas sužinojo, kad sprendimas 
buvo priimtas per vakarienę, kurioje dalyvavo trys svarbūs vy
rai: pats Pietų Korėjos prezidentas, Karo akademijos viršininkas 
ir generolas, vienas iš buvusių šalies kariuomenės vadų. Šis buvo 
gerokai vyresnis už anuos du, bet atrodė daug jaunesnis.

„Tu atrodai kaip jaunuolis, kokia tavo paslaptis?“ – be užuo
lankų paklausė prezidentas, irgi generolas. Senasis generolas 
prisipažino, kad jau daug metų praktikuoja kuksando.

Tą patį vakarą buvo pasirašytas įsakymas visoje kariuomenė
je įvesti kuksando pratybas.

Greitai buvo surinkti stipriausi kuksando meistrai: trys nu
kreipti į oro pajėgas, trys – į laivyną, šeši – į sausumos kariuome
nę. Jin Mokas buvo pašauktas tarnauti į Karo akademiją.

Akademijoje į jo kuksando kursą susirinko šimtas studentų. 
Dar Jin Mokas visos kariuomenės olimpiadai turėjo parengti ir 
regbio komandą. Sportas buvo vertinamas – už sporto pergales 
antpečiuose atsirasdavo naujų žvaigždučių.

„Naktimis įdėmiai skaičiau tėvo ir kitų didžiųjų meistrų kny
gas, nes dienomis turėjau skaityti paskaitas ir vesti pratybas. 
Tada ir atradau savo mokymo metodą, stilių“, – prisimena Jin 
Mokas.
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Kariuomenėje jis dar kartą pajuto kuksando jėgą. Būdavo, 
per sunkias pratybas aplink visi griūva ir miršta iš nuovargio, o 
jis – nieko, nė nesuprakaitavęs.

Po karinės tarnybos Jin Mokas pajuto pirmąsias dideles per
mainas, apie kurias jam kalbėdavo tėvas: kūnas pasidarė stebėti
nai lengvas, oda atsigavo, sustiprėjo rega. Pirmosios permainos 
svaigino, atrodė, dar vienas žygis į kalnų šventyklą ir jis pats taps 
Buda. Jin Mokas pasijuto gamtos vaiku: fiziškai juto, kad gamta 
supa jį kaip kūdikį.

„Matydavau, kaip rankomis teka energija,  nuostabus jaus
mas, – senus gerus laikus prisimena Jin Mokas. – Pirmą kartą 
išėjęs į kalnus maniau, kad išsyk tapsiu Buda, bet padariau klai
dų – per daug smarkiai vizualizacijose sukau energijos ratą, o ir 
kalną pasirinkau blogą – iš nosies ėmė bėgti kraujas, po dviejų 
mėnesių pabėgau. Prireikė trijų mėnesių atsigauti. Po poros me
tų radau tinkamesnę vietą ir man pasisekė. Ten pirmąkart paju
tau, kaip kūnas atsiskyrė nuo manęs. O tada jau atsivėrė viskas: 
ir mintys, ir oda. Kai nusileidęs nuo kalno užėjau į pakelės užei
gą, moteris aplink mane pamatė ryškią aurą.“

Kartą jaunystėje Jin Mokas pervargęs kalnuose tris naktis mie
gojo ant šaltos žemės. Buvo jaunas ir apie sveikatą negalvojo. 
Trečios dienos rytą pajuto, kaip trys nugarkaulio slanksteliai 
„sulipo“. Baisus skausmas neleido nei atsisėsti, nei atsistoti. 
Šiaip taip jis nukeliavo į Drakono kalnus. Į viršų kopti jėgų jau 
neturėjo, kojos vos klausė. Susirado šventyklą kalno papėdėje 
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ir ilgam užsidarė medituoti. Nežinojo, kada iš jos išeis. Draugai 
triskart per dieną atnešdavo jam virtų ryžių – Jin Mokas greitai 
pavalgydavo ir vėl panirdavo į meditaciją.

Kojos vos judėjo, bet ruseno viltis, kad dandžion kvėpavimas 
grąžins energiją ir jis vėl pakils. Ir tikrai – po savaitės kojos pra
dėjo lankstytis, o vieną dieną pajuto, kaip trakštelėjo stuburas ir 
slanksteliai grįžo į senąją vietą. Jis iki šiol prisimena tą nepaprastą 
jausmą, kai vėl grįžo jėgos, lankstumas ir per atkaklias pratybas 
sukaupti įgūdžiai. Pabandė padaryti tiltelį  – pavyko. Pabandė 
kojomis smūgiuoti virš galvos į orą – draugai plojo ir glėbesčia
vo. Po mėnesio jis pasijuto visiškai sveikas, ant nugaros užsivertė 
sunkųjį krepšį ir laimingas pakilo į pačią Drakono kalnų viršūnę.

Praėjus dvidešimčiai metų tuose kalnuose sėdėjome dvie
se ant didžiulio pilkšvo akmens. Meistro kojas laižė iš gretimo 
vienuolyno priklydę šunys, o pro galingas uolas lėtai kilo saulės 
kamuolys. Jin Mokas pasakojo savo istoriją ir rodė kalno vietas, 
kurios jam suteikė galių vėl grįžti į kuksando praktiką. Praėjus 
metams po traumos Jin Mokas pasidarė stuburo nuotrauką. Gy
dytojai ilgai ją kraipė prieš saulę ir netikėjo Jin Moko žodžiais – 
nuotraukoje jie matė tiesiausią jauno žmogaus nugarkaulį.

– Meditacija nėra sapnas, – perspėja Jin Mokas. – Sapnai vi
sai ne tai, ką patiri per praktiką.

Giliai paniręs į meditaciją jis jau atsekė dvi reinkarnacijas. 
Vieną kartą jis buvo vienuolis, kitą kartą matė save kaip genero
lą, kovojantį su japonais.
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Šiandien jis pasakoja apie pirmąjį atsivėrimą.
– Pajūryje ant uolos stovi maža trobelė, joje jauna mama sū

puoja kūdikį. Į namelį įeina du tamsiais senoviškais drabužiais 
apsirengę vyriškiai, tarsi dvi giltinės iš korėjietiškų siaubo pasa
kų. Jie paima moteriai už rankų ir ją išsiveda. Vedama ji atsigręžia 
ir suprantu, kad čia mano mama. Bet kartu matau: ji – ir mano 
močiutė. Tada matau augantį vaiką – save. Matau jau paaugusį, 
sėdintį ant tos uolos. Berniukas tampa jaunuoliu. Matau, kaip jis 
ima drobinį piligrimo krepšį su manta ir išeina į kalnus. Prie šal
tinio jis randa namelį. Į namelį užeina vienuolis ir ima pasakoti 
man apie viską. Mažas kambarėlis virsta šventykla, už manęs Bu
da. O tas vienuolis prieina prie manęs ir žemai nusilenkia. Tada 
iš kažkur atsiradę du tvirti riebūs vyrai pakelia mane ir išneša lau
kan, kur sukrautas dviejų metrų aukščio laužas. Vyrai pasodina 
mane ant laužo ir padega. Liepsnos apgaubia mane, bet nespėjęs 
apdegti išsiveržiu į erdvę – į visatą. Viskas jau vyksta kaip filme 
apie kosminį laivą, keliaujantį šviesos greičiu: aplink skriejan
čios žvaigždės susilieja į ryškų nesibaigiantį srautą. Nusileidžiu 
planetoje, panašioje į Marsą, ji raudona, ten daug karščio ener
gijos. Rengiuosi keliauti toliau, bet sapnas baigiasi. Galvodamas 
apie šiuos vaizdinius suprantu, kodėl man tokia artima močiutė.

Paskui Jin Mokas pasakoja, kaip susapnavo upelį, o šalia 
sprogo bomba.

– Visas kūnas buvo prismaigstytas skeveldrų, ligoninėje dak
taras su pincetu jas išrankiojo. Jaučiausi gaiviai. Buvo ištraukta 
ir didžiulė skeveldra iš nugaros, iš svarbaus taško. Ir tada po visą 
kūną pasklido energija, pajutau, kad mano kūnas kabo ore. Visa 
oda atsivėrė. Po tokių sapnų jaučiamės skaidrūs ir švarūs.

Kartą jis jau rengėsi miegoti. Statė palapinę. Kasdamas žemę, 
perkirto slieką. Ką darysi... O tada toj vietoj ėmė rangytis dau
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gybė sliekų. Juos pamatęs atsiklaupė, atsiprašė kalno ir nuėjo į 
šventyklą. Tą naktį miegant dandžion taškas burbuliavo kaip 
virdulys. Jin Mokas pajuto, kaip ten viskas pasikeitė. Medituo
ti reikia bent septynias dienas. Septyni – svarbus skaičius. Per 
septynias dienas gauni visų elementų energijos – metalo, žemės, 
ugnies...

Jį nuolat lydi pranašiški sapnai ir nutikimai.
– Stok, – sako Jin Mokas, – čia turi būti šaltinis!
Paeiname per vešlias viksvas pusšimtį žingsnių  – tikrai šal

tinis. Jis du kartus šį šaltinį sapnavo. Vieną kartą leidosi prie jo 
nuo kalno, kitą kartą nusileido iš dangaus. Ilgai kankinosi, kur 
toji vieta. Dabar stovi prie vandens sukrėstas.

Jin Moko vedybų istorija irgi supinta iš sapnų ir meditacijos 
vaizdinių.

Tai nutiko prieš 25 metus. Į jo centrą atėjo nauja mokinė – 
daili, kukli. Jin Mokui ji pasirodė kaip kaimietė, nors mergaitė 
buvo iš didelio miesto. Jam tada skubiai reikėjo skristi į Londo
ną, bet neturėjo kam palikti prižiūrėti močiutės, kuri jam buvo 
kaip motina. Jin Mokas ryžosi pakalbėti su naujoke, šioji ką tik 
buvo baigusi Rytų medicinos mokslus, bet dar neturėjo darbo. 
Ji sutiko.

Kitą rytą merginai jis turėjo perduoti močiutės adresą. Prieš 
susitikimą medituojant jam žybtelėjo mintis: ji – mano žmona. 
Išvykdamas į Londoną jis papasakojo apie savo sapną ne sapną, 
gal šviesą, kurioje ji pasirodė žmonos pavidalu.
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Mergina atsakė greitai ir labai emocingai: „Ne ne ne!“
Netrukus Jin Mokas jai parodė močiutės namą. Pasakė, kad 

kada nors čia bus ir jos namai. O ji ir vėl: „Ne ne ne! Nekalbėk 
taip!“

Londone Jin Mokas ją susapnavo dar kartą, tik jau ypatingos 
šviesos nutviekstą – netrukus ji atskrido pas jį ir prasidėjo me
daus mėnuo prie Temzės krantų. Grįžę į Seulą jie susituokė, o 
pirmoji jų dukra gimė Londone.

Vedybų dieną jiems paskyrė šamanas.
– Mes buvome jau pasirinkę dieną, bet šamanas ją supeikė, – 

pasakoja Jin Mokas. – Tada netikėtai susapnavau išminčių, prie 
kurio su vėduoklėmis stovėjo dvi moterys... Atsigaivinęs išmin
čius ištraukė pergamentą, ant kurio buvo užrašyta data.

Jin Mokas užsuko pas tą patį šamaną su išminčiaus užrašyta 
diena, vasario devintąja – šįkart šamanas pagyrė. Vestuvės buvo 
įsimintinos: prisirinko daug žmonių, nors pavasaris buvo vos 
prasidėjęs, šilumos netrūko, švarkų nereikėjo.

Kartais Jin Mokas apsireiškia kaip stebukladaris, tiesiog pasibel
džia ir įeina. Į Kijevą jis atskrido irgi netikėtai. Tada gyvenome 
miesto pakraštyje. Kaimynas iš pradžių augino krokodilus, bet 
žiemą įlūžo stogas ir krokodilai nuo šalčio išgaišo. Tada kaimy
nas įsigijo dvi beždžiones, šių teko atsisakyti, nes smarkiai kly
kavo. Jas pakeitę vilkai per pilnatį staugdavo. Paskui sargo na
melyje atsirado dvi mielos meškutės. Kartais jos imdavo klibinti 
namelio grotas ir nebeatrodydavo mielos. Sykį turėjome būrelį 



svečių. Ramiai sėdėjome su taurėmis vyno ir staiga vienas svečių 
paklaikusiu balsu ėmė lementi: matyt, per daug išgėriau – man 
rodosi balti arkliai, na, ne arkliai, o meškos.

– Nusiramink, – pasakė Toma, – ten tikrai meškos.
Vieną dieną meškos pagaliau išlaužė grotas ir įsiveržė į kai

mynų kiemą. Kiemas buvo tuščias, nes šešiametė jų dukra na
mie buvo prisnūdusi. Sraigtasparniu pietauti parskridęs kaimy
nas tuoj pat išsiuntė meškutes į zoologijos sodą. Kitas kaimynas 
buvo gruzinų kunigaikštis, trečią nakties su draugais jis traukda
vo daugiabalsę „Suliko“.

Štai į tokius namus vieną pavakarę pasibeldė Jin Mokas, pado
vanojo man visas „Žiedų valdovo“ serijas ir liepė čia pat jas visas 
žiūrėti. Mano fotelis buvo minkštas ir gilus, puikiai išsimiegojau.

Kitą pavakarę traukiniu mudu išvažiavome į Lvovą, ten tu
rėjau pasitikti profesorių Vytautą Landsbergį. Naktį vis pra
busdavau, nes ratai kaleno ir tratėjo kaip sunkusis kulkosvaidis. 
Prabudęs šeštą pamačiau Jin Moką, medituojantį lotoso poza. 
Dieną klausiausi profesoriaus kalbos, kurią jis sakė politikų kon
ferencijoje, o Jin Mokas išvažiavo į Karpatų kalnus. Atlikę visus 
reikalus, susitikome pietauti. Profesorius buvo gerai nusiteikęs 
ir nuolat šmaikštavo. Jin Mokui jis pasakojo, kaip ankstyvoje 
jaunystėje sprendė filosofinį dzenbudizmo klausimą: ar įma
noma kojos pėda pagauti musę? Po vakarienės Jin Mokas man 
pašnibždėjo:

– Jo akys labai aštrios!


