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Zen Meistras Seung Sahnas pasirodė Vilniuje 1991 m. kartu su gaivių
permainų upe, nuplovusia mus visus, kai griuvo sovietų geležinė už

tvanka. Pilna Profsąjungų rūmų aktų salė juokėsi iš jo gluminančių pokš
tų ir atrodė, kad visi puikiai suprato, kas sakoma. Šypsojosi ir linksėjo

energingam oratoriui kaip ir daugybėje žingeidžių žmonių daugybėje kitų
pasaulio šalių... Sykį Meistro mokinys iš JAV paklausė, kodėl šis daugelį
metų savo kalbose iš esmės kartoja tą patį. Mokytojas atsakė, kad iš tiesų
jis kartoja tą patį, bet mokinys vis viena jo nesupranta.

Lietuvos dzenbudistų bendruomenė šiandien turi du stiprius centrus
Vilniuje ir Kaune ir kas vasarą rengia kelių savaičių meditavimo atsi
skyrimus, reguliarius kelių dienų atsiskyrimus abiejuose miestuose. Ne
vienam iš mūsų atrodo, kad veiksmas visada yra geriau nei žodžiai ir kad
medituoti yra vertingiau nei skaityti ar kalbėtis apie meditavimą.

Tačiau šiame sudėtingame pasaulyje gana lengva prarasti orientyrus
ir judėjimo kryptį. Keliauti be kompaso yra tiesiog bereikalinga bravūra.
Tad viliamės, kad ši knyga atlaikys kavos ir arbatos liūtis, vaikiškų ran
kyčių užpuolimus bei keisčiausius nutikimus ilgoje kelionėje į save.

Rytis Juozapavičius
Vilniaus Zen centras

2006 m. rugsėjo 27 d.
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