
Nástroj se jmenoval sansula, 
a protože mě svým zvukem 
zaujal, hned jsem si ho 
objednala. Sansula přišla až 

začátkem podzimu. A při té příležitosti 
jsem se s Jonášem sešla k rozhovoru.

Hrajete dětem ve školkách, navštěvu-
jete domovy důchodců, učíte zájemce 
vyrábět bubny a bubnovat. Jak jste 
objevil tuhle cestu?
Už jako malý jsem se rozhodl, že se 
budu věnovat jen tomu, co mě baví. 
Chtěl jsem být muzikant a díky mnoha 
„náhodám“ se to i stalo. Nejdřív jsem 
se učil hrát na klavír, ale zajímalo mě 
stále víc různých nástrojů. Začal jsem 
studovat Pedagogickou fakultu Univerzi-
ty Karlovy v Praze a v rámci studia jsem 
dostal za úkol připravit projekt na jeden 

den. Sbalil jsem si nástroje a zavezl je do 
jedné školy. Děti i učitelé byli nadšeni. 
Netrvalo dlouho a o tomto úspěchu se 
doslechla jedna učitelka z mateřské ško-
ly. Vyzvala mě, abych totéž udělal u nich. 
Má první reakce byla, že raději ne. Bál 
jsem se pracovat s tak malými dětmi, 
ale pak jsem se nechal přemluvit a slíbil, 
že přijdu. Nějak jsem vytušil, že to pro 
mě bude důležité. A bylo. O té doby 
mě zvou různé školy i bez toho, že bych 
si dělal reklamu. Jezdím i do zahraničí. 
Mám dodávku, ve které vozím padesát 
bubnů a spoustu nástrojů z různých 
končin světa. 

Jak nástroje získáváte?
Některé mi do komise půjčují firmy, 
které je vyrábějí, další jsem koupil na 
cestách, některé sám vyrábím. Zjistil 
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Mužem, tancem, zpěvem, 
nástroJeM a dechem

Vzpomínám si na jedno z po-
sledních setkání s Jonášem 
Kouklem. Bylo to na jarním 
veletrhu esoterika v Praze. 
Prošla jsem kolem stánku, 
kde stál za hromadou hu-
debních nástrojů a při tom 
vybrnkával příjemnou me-
lodii na zvláštní instrument, 
který připomínal malý bu-
bínek s několika vedle sebe 
umístěnými kovovými „ná-
šlapkami“ pro prsty. 

Jonáš Koukl.



jsem například, jak vyrábět bubny, což mi 
umožnilo pořádat workshopy. V podstatě 
mě k tomu přiměla Michi Vítková, žena 
bývalého starosty ze Sibřiny. Dočetla se 
o bubnech na mých webových stránkách 
a vyzvala mě, abych udělal kurz. Opět 
jsem váhal, protože šamanské bubny jsou 
pro mě velmi citlivá věc. Jakmile jsem ale 
zkoušel sehnat od myslivců první jelení 
kůže, začalo se mi různými způsoby po-
tvrzovat, že mám k práci s bubny požeh-
nání. Udělal jsem jednorázový workshop 
a hned ozval další zájemce. Od té doby 
jsem podobných akcí udělal kolem třiceti.

Všimla jsem si, že organizujete i setkání 
mužů, takzvané mužské kruhy. o co 
přesně jde?
Před lety jsem se dostal na první setkání 
mužů. Už tehdy mě napadlo, že bych mohl 
zorganizovat něco podobného pro kama-
rády. Pak jsem u jednoho meditačního 
centra na Moravě vylezl na kopec a zpíval. 
A najednou, jako by mi to někdo řekl, 
jsem cítil jistotu, že jedním z mých úkolů 
je přispět k tomu, aby muži cítili svou 
přirozenou sílu. tak jsem se do toho pustil. 
Začal jsem webovou stránkou, kterou jsem 
postupně rozvíjel. Bylo zvláštní sledovat, 
jak na mou nabídku muži reagují. 

objevoval jste sám sebe a zároveň ote-
víral cestu druhým. Musel jste mít silné 
prožitky, protože bez nich byste sotva 
mohl někoho oslovit.
Chodil jsem do lesa překonávat strach 
z temnoty a nejistoty. Měl jsem jenom 
buben a oheň. Byl jsem sám v divočině. 
Po několika nocích jsem se začal cítit jako 
součást lesa. Prošel jsem určitou trans-
formací a přestal jsem se bát. A pak jsem 
prožil něco jako iniciaci. Přihodilo se mi to 

na rodinných konstelacích u Jana Bílého. 
Šel jsem tam se svým tátou, semináře se 
účastnilo čtyřicet mužů. Mnozí zažívali 
strach, jestli patří, či nepatří do smečky. 
Měli jsme problém věřit sami v sebe, ve 
svůj tvůrčí potenciál. 
 Všechny naše problémy končily 
zpravidla vyřešením vztahu s otcem nebo 
dědečkem. Otec je ten, kdo dává, syn přijí-
má. Dědečkové a otcové se snažili a dělali 
to nejlepší, co mohli. Neměli bychom se 
proto na ně zlobit. Docházelo tam k velmi 
dojemným okamžikům. Chlapům, kteří 
vypadali jako zabijáci, tekly slzy po tvářích. 
 Ve chvíli, kdy Jan něco vysvětloval, jsem 
pocítil silnou energii a zároveň potřebu 
něco udělat. Jan se na mě podíval a vyzval 

mě: „Jonáš nám chce zřejmě něco říct.“ 
Vstoupil jsem doprostřed kruhu a řekl: 
„Vidím, co tu děláte. Někteří z vás nemají 
živé předky, musíte proto za ně stavět ná-
stupce. Ale já mám proti vám obrovskou 
výhodu, mám tu živého tátu.“ Pak jsem 
se postavil čelem ke svému otci. Chvilku 
jsem na něj koukal a už jsem si nemyslel, 
že je to tajtrlík, který se nechá převálcovat 
silnou mámou. Už jsem nehledal důvody, 
proč ho mám rád či co bych na něm chtěl 
měnit. Cítil jsem jen obrovskou vděčnost, 
že je tím nejbližším mužem, díky němuž 
jsem dostal život. Viděl jsem skrze něj pro-
vázanost s dalšími generacemi. tak jsem se 

mu poklonil až na zem a dojetím vybrečel 
louži. Chlapi mě pak zvedli, viděl jsem, že 
i táta má zaplaveno. Ostatní také plakali, 
dotklo se to všech. Potom udělali takový 
rituál, kdy jsem stál uprostřed a všichni se 
mě dotýkali. Skákal jsem a řval… Od té 
doby cítím velkou podporu svých předků 
– došlo k odpuštění starých křivd. O pár 
dní později jsem šel na hřbitov, kde leží 
předkové mého tatínka. Bylo mi jedno, 
že nejsem na hřbitově sám. Zapálil jsem 
bílou šalvěj a zpíval s tibetskou mísou. 
A bosý jsem se klaněl. Byl jsem tam pro 
předky a oni na mě mluvili. Od té doby 
mám za pravým ramenem jistotu, zdroj, 
o který se mohu opřít a poprosit ho o sílu. 
Svému bližšímu dědečkovi jsem vyřezal 

z lipového dřeva reliéf mašinky, protože 
byl mašinfíra. Pak jsem vyřezal kytaru – 
muzikant byl tatínek mé maminky, leží na 
Vyšehradě. tak vznikla i jistota za mým 
levým ramenem. A díky tomu všemu jsem 
přestal mít strach a můžu tvořit.

Co je důležité k vytvoření mužského 
kruhu?
Nebát se, dávat to nejlepší, co v sobě 
mám. Důležitá je přirozenost, proto-
že když jsem přirozený, ty druhé svou 
přirozeností nakazím. Náš kruh se setkává 
minimálně čtyřikrát do roka, jsou to 
neoficiální akce. 
 Mužský kruh je obvykle spojený 
s potní chýší. Někdy střílíme z luku nebo 
vrháme nože do starých suchých stromů. 
Běháme, provádíme rituály, zpíváme, bub-
nujeme. Vykuřujeme prostor posvátnými 
bylinami. Hodně mluvíme. Líbí se mi na 
tom, že já vymezím rámec a náplň „přine-
sou“ ti, kdo se kruhu účastní. Všichni jsme 
spolutvůrci. Není to výdělečná akce, na 
konci otočím buben a nabídnu vyrovnání 
energií. Někdo mi do bubnu hodí stovku, 
jiný sušenky. Samozřejmě bych na tom 
mohl vydělat, ale nedělám to tak. Na kon-
ci setkání obvykle z druhého konce lesa 
přijde ženský kruh a společně naše hlasy 
v úctě propojíme v kruhových tancích. 
Bývá to velmi silné.
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pro autistické děti, pořádá workshopy s výrobou šamanských bubnů, hudební 
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pro školy, školky, firmy či seniory a prodává etnické hudební nástroje.

Setkání ženského a mužského kruhu.



Co vás v současnosti inspiruje?
Naplňují mě „tance univerzálního míru“ 
a hra na sitár. tento nástroj se ke mně do-
stal velmi zajímavou cestou a pomáhá mi 
zůstat v pokoře. Ve chvíli, kdy ho vystavím 
na odiv nebo když se chci jeho prostřed-
nictvím ukázat, něco se stane: spadne 
nebo se přetrhne struna. 
 Oslovily mě také kruhové tance. 
Cokoli dnes dělám, s nimi spojuji. Je mi 
blízký súfismus, k němuž jsem se dostal 
prostřednictvím jedné vize. Stalo se to při 
návštěvě semináře Míry Kašpara, který 
probíhal v Jindřichovicích pod Smrkem. 
Cítil jsem se velmi zanesený. Sedl jsem si 
proto v potní chýši co nejblíž k horkým 
kamenům. Po určité chvíli jsem se stal 
kánětem. Roztrhl jsem plachtu a vyletěl 
ven. Pak jsem viděl sám sebe mezi stromy. 
Šel jsem po cestě, nad mou hlavou se 
vznášelo káně, křičelo anglicky, že jdu po 
dobré cestě, ale že bych měl jít přímo k cí-
li, nedělat zbytečné zatáčky. Podíval jsem 
se proto, kam vlastně ta cesta směřuje, 
a spatřil jsem kopec, na jehož vrcholku 
bylo obrovské srdce s křídly. Později jsem 
si tuto vizi nakreslil, cítil jsem, že tohle 
poselství je pro mě důležité. 
 Potom jsem odjel na Nový Zéland. 
Mimo jiné jsem se tam účastnil Dance 
Campu, tanců univerzálního míru, kde 
jsem všude viděl nakreslená okřídlená 
srdce. Říkal jsem lidem, že tenhle symbol 
znám. Ptal jsem se, co to znamená. Dostal 
jsem odpověď, že je to symbol súfíjců. 
Byli tam Maoři a Novozélanďani, všichni 
se smáli a plácali mě po zádech se slovy 
„Vítej doma“. Okamžitě jsme se s mou 
tehdejší partnerkou Martinou nechali 
iniciovat. tehdy jsem si také uvědomil, že 
krátce po revoluci jsem se účastnil s rodiči 
jakéhosi spirituálního setkání. tehdy tam 
mimo jiné byla i Ludmila Chrášťanská 
s tancem aramejský otčenáš. Vzpomněl 
jsem si na melodii, při které tento tanec 
probíhal, a došlo mi, že byla stejná jako ta, 
kterou jsem si zpíval, když jsem byl sám 
v lese. Jen jsem do té doby netušil, odkud 
se vzala. 

Co vám súfismus do života přinesl?
Zjistil jsem, že je v něm popsané přesně 
to, jak vnímám svět, jaký mám vztah 
ke Stvořiteli a k různým náboženstvím. 
A součástí súfismu jsou tance, které tan-
číme, a písně ze všech možných kultur, jež 
zpíváme. Mám rád indiánské písně, písně 
inspirované křesťanstvím, buddhismem 

a hinduismem, zpěvy domorodých kultur 
všech světadílů, písně židovské. Vše je plné 
moudrosti. Naplňuje mě práce s energií, 
to, že se při tanci setkáváme pohledy, sdí-
líme, dotýkáme se, můžeme se dostávat 
i do transu přes posvátná slova, která se 
opakují. Mám pocit, že je to dobré neje-
nom pro zažití stavu vnitřního míru, ale 
i pro to, že se lidé prostřednictvím tanců 
učí něco o jednotlivých tradicích. Přestá-
vají si třeba myslet, že všichni muslimové 
jsou teroristi. Čerpáme ze všech energií – 
nejsou tam jenom Ježíš, Buddha, Šiva ne-
bo Wakantanka. Jsou tam všichni. Žádné 
dogma, pouze otevřené srdce. Vycházíme 
z toho, že je tu přítomna jedna bytost pro 

všechny, že existuje pouze jedna harmonie 
ve vesmíru, jeden princip, v němž žijeme. 
Nikdo nestojí na podstavci. to, co stojí na 
podstavci, je přítomný okamžik, neboť nic 
jiného neexistuje.

Zmínil jste se, že jste v dětství zažil 
kruhový tanec Ludmily Chrášťanské 
a tato melodie ve vás zůstala. setkal jste 
se s Ludmilou znovu?
Ano, vypravil jsem se za ní do centra v Ne-
smeni na jihu Čech. Seznámil jsem se s ní, 
začal jsem si tance zapisovat, nahrávat. 
Dá se říci, že jsme spolu úzce spjati, oba 
se učíme tance od svých učitelů v cizině 
a navzájem se inspirujeme, podporujeme 
a podnikáme někdy i společné akce. 
 Aramejský otčenáš, s nímž jsem se Lud-
miliným prostřednictvím poprvé setkal, 
mě zaujal svým obsahem. Američan Neil 
Douglas-Klotz, který je autorem knihy 
Aramejský Otčenáš, jež vyšla i u nás, nabízí 
jedinečný překlad tohoto otčenáše z pů-
vodního jazyka, aramejštiny. Místo slov 
„Otče náš, jenž jsi na nebesích“ zde zazní-
vají slova „nebeský otče a nebeská matko“. 
Výraz „blahoslavení chudí duchem“ je rov-
něž možné podle Klotze přeložit asi šesti 
různými způsoby: „Zralí nebo požehnaní 
jsou ti, kteří si jsou vědomi svého dechu, 
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SúfiSmUS je mystická forma 
nebo také duchovní cesta či spiritu-
alita islámu. Cílem následovníků sú-
fismu je pomocí zvláštních praktik 
přivést věřícího blíže k Bohu, či do-
konce s Bohem splynout. Praktikant 
súfismu je označován jako súfí nebo 
také derviš. Univerzální súfismus je 
cesta ke studiu jakýchkoli spirituál-
ních cest, pro vlastní pochopení, že 
vše je Jedním. 

Tyto hudební nástroje Jonáš 
používá při muzikoterapii.



nacházejí svůj domov ve svém dechu, neboť dech je na-
ším jediným skutečným vlastnictvím.“ tohle, když slyším, 
mi dává mnohem hlubší smysl. Mnohé nauky sdělují, že 
jediné, co skutečně existuje, je vědomý nádech.

Jste ve spojení s tanečními skupinami v zahraničí?
takové skupiny existují po celém světě. Pobýval jsem na 
Zélandu, v Indii, chci jet do Jižní Ameriky – do ekvádoru 
a do Peru. Jeden takový kemp je také v Německu, funguje 
osmnáct let a na příští léto mě pozvali do tvůrčího týmu. 
Letos se tábora zúčastnilo čtyři sta padesát lidí. Byl jsem 
uprostřed a hrál. Stal jsem se nástrojem, byl to krásný 
zážitek. Pak mě pozvali teenageři do svého kempu. Jsou to 
děti lidí z generace, která kemp zakládala. Vymysleli si, že 
budou mít vlastní stan. Bylo jich tam devadesát. Vyzvali 
mě, abych šel hrát k nim, že jsem jejich generaci blízký, 
jinak tam dospělí mají vstup zakázán. Když jsem tam po-
prvé vstoupil, padl jsem na kolena. teenageři, kteří nemají 
žádné masky, kteří se navzájem podporují a společně 
meditují, zpívají posvátné texty a modlí se, ať jsou šťastny 
všechny bytosti… Právě s Ludmilou budeme v létě dělat 
podobný rodinný taneční kemp v jižních Čechách.

Vraťme se úplně na začátek. Představila jsem vás 
jako muzikoterapeuta, který navštěvuje školky, školy 
a domovy důchodců.
Na odbornou muzikoterapii, mám svého supervizora, 
který mi radí. Studoval jsem sice specializovaný kurz 

u Matěje Lipského na pedagogické fakultě, ale toto 
studium jsem nedokončil, protože jsem odcestoval. 
Mám však absolvované jiné kurzy a získal jsem požeh-
nání dělat muzikoterapii u autistických dětí s tím, že mi 
supervizi dělá tomáš Procházka. Radím se s ním a jsem 
mu za jeho pomoc velmi vděčný, stejně jako svému 
mentorovi tanců Michaelu Alimu z Německa. Kromě 
muzikoterapie také dělám různé hudební „radovánky“, 
které nejsou terapií, ačkoli to tak lidé rádi nazývají. 
Jezdím třeba do pražské soukromé školky Duhovka 
a pořádám pravidelné hraní a bubnování pro děti 
i dospělé v Divadle Kampa. Dříve jsem měl při práci 
s dětmi jasnou strukturu. teď to dělám volněji, vždy 
jinak, na ničem nelpím, jen vnímám a „program“ se sám 
postupně vytváří. Už mám hodně zkušeností. 
 Jiná práce je v domovech důchodců, třeba v Dřev-
čicích. Jsou tam takzvaní ležáci a zdá se, jako by neměli 
v obličeji žádné emoce. Přesto jsem si všiml, jak jim 
hudba vyvolala slzy. Byl jsem také několikrát v ústavu 
pro lidi s Alzheimerovou chorobou. Mnoho si nepa-
matují, snad jen jméno. Vyzval jsem je: „Zazpíváme 
si Beskyde, Beskyde.“ „My to neznáme,“ odpověděli. 
Najednou, uprostřed písničky, se některým z nich 
zablýsklo v očích. Začali se usmívat a přidali se. Mám 
pocit, že všechno je terapie, všechno může léčit, když 
to děláme srdcem.

Pavlína BrZáKoVá
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