
 

Zlá situácia je dobrá situácia 

MU SANG SUNIM 
  
 
Keď som cestoval so Zenovým majstrom Seung Sahnom po východnej Európe 
a Rusku minulú jar, neustále som bol svedkom jeho učenia: „ dobrá situácia je 
zlá situácia, zlá situácia je dobrá situácia.“ Tieto regióny boli práve v prevrate.  

Pre obyčajných ľudí môže byť dosiahnutie aj najjednoduchších vecí náročnou 
úlohou. A predsa som znova a znova stretával ľudí, ktorí sa neupínali k 
majetku a túžili po praktike a nájdení cesty pravdy. Veľakrát mi to 
pripomínalo Ameriku v 60. rokoch, keď sa mladí ľudia usilovali nájsť pravdu 
vo svete, ktorý nedáva zmysel.  

Príbehy z cestovania: 
Jedna žena a päť mužov prijalo stav mnícha-novica vo Varšavskom Zenovom 
centre, Poľsko. Všetci mali tesne po dovŕšení 20tich rokov. Nemrhajúc čas s 
úplnou dôverou v ich žiacky potenciál, im Zenový majster Seung Sahn povedal: 
„Každý Bodhisattva má špeciálnu úlohu. Každý z vás si musí vybrať nejaký 
spôsob praktiky, len choďte priamo, potom kompletne porozumiete svojej 
mysli, stanete sa Ji Do Poep Sa Nim a nakoniec Zenovým majstrom.  

Do Varšavského Zenového centra prišla opäť skupina mladých žiakov a 
požiadala ma, aby som ich naučil Soen Yu, dychové energetické cvičenie 
Zenového majstra Seung Sahna. Už roky som nevyučoval Soen Yu a už roky 
som ho necvičil (preľakol som sa). Čo mám teraz robiť? Oni sa pýtali tak ja 
som učil. Pomaly som si spomínal na cvičenia. Žiakom sa páčili. Na konci 
tréningu sme boli všetci spokojní. Ľudia sa ma pýtajú všetky druhy otázok – 
ich istota, otvorenosť a úplná dôvera ma očarovali, dávali mi energiu. „Tak 
teraz si opäť majstrom Soen Yu,“ povedal Zenový majster Seung Sahn, napoly 
vážne ,napoly žartujúc ako zvyčajne. Odvtedy som cvičil Soen Yu pravidelne.  

Zenový majster Seung Sahn rozprával reč Dharmy v Tibetskom centre v 
Leningrade. Centrum bola zatuchnutá miestnosť v opustenej budove 
udržiavanej farmármi so zopár tibetskými obrazmi na stenách. Miestnosť bola 
plná, bolo v nej okolo 50 ľudí. Žiaci boli mladí s dlhými vlasmi a blaženými 
úsmevmi, presne ako naše deti kvetín zo 60 rokov. Zenový majster Seung 
Sahn povedal: „V tomto svete len málo ľudí rozumie svojej mysli. V súčasnosti 
väčšina ľudí je kontrolovaná zvieracou mysľou. Majú len túžby. Tak sa tento 
svet stáva horším a horším – Kresťania to nazývajú koncom sveta, ale ja 
vravím, že je to začiatok nového sveta. Každé ovocie má spočiatku pekný 
vzhľad, peknú farbu, ale nechutí dobre. Potom neskôr, keď dozrie vzhľad a 
farba nie sú také pekné, ale chuť je výborná. Na koniec ovocie začne hniť, ale 
vo vnútri semená dozrejú úplne. Môže sa zrodiť nový strom. Takto musíte vy 
všetci nájsť „semená – neviem“, a potom bez ohľadu na okolnosti nebudete 
mať problém.“ Žiaci zízali na Zenového majstra Seung Sahna s úsmevom.  



Počas inej reči Dharmy, tento krát v Moskve, sme sa stretli s iným druhom 
energie a to vyžadovalo mocnejšie učenie. Dvaja starší muži nepochybne 
sympatizanti komunizmu kládli väčšinu otázok. Jeden chcel vedieť, čo má Zen 
spoločné so sociálnou zodpovednosťou. Zenový majster Seung Sahn sa ho 
spýtal: „Kto si? Ak pochopíš svoju skutočnú podstatu, skončia všetky opozitá a 
oddelenosti. Potom sa ty a vesmír stanete jedným. Potom sa pomáhanie iným 
stane veľmi ľahkým, automatickým.“ Potom sa tento muž začal hádať. Zenový 
majster Seung Sahn zamával rukou- „Sadni si prosím!“  

Druhý muž sa začal hádať tým istým spôsobom. Zenový majster Seung Sahn 
sa spýtal v strede reči tohto muža stredného veku: „ Máš syna? Ak sa držíš 
svojho názoru, potom ty a tvoj syn nemôžete komunikovať, nemôžete sa stať 
jedným. Ale ak odložíš svoje názory, svoju situáciu, potom tvoj syn a ty budete 
mať veľmi dobrý vzťah.“ Po zvyšok reči Dharmy muž sedel so sklonenou 
hlavou držiac si v rukách svoju tvár.  

Mali sme Yong Maeng Jong Jin v hlavnom meste Litvy. Každý sa obával 
nebezpečenstva, ktoré hrozilo v krajine, nebezpečenstva zo strany Červenej 
armády. Okolo 80 ľudí prišlo na ústranie z celého ZSSR. Do Am sunim, Ji Do 
Poep Sa Nim a hlava poľskej Sanghy sem pricestovali učiť na niekoľko 
mesiacov, podporiť záujem o Zenovú praktiku. V januári stáli spolu so svojimi 
žiakmi pred budovou parlamentu vzdorujúc ruským vojakom. Žiaci obdivovali 
a chválili Do Am Sunim za to, že tam bol s nimi.  

Zenový majster Seung Sahn im povedal: „ Rozumiem vašej mysli. Pred 
dávnym časom, keď som bol mladý, Kórea bola pod kontrolou Japonska. V 
tom čase sme chceli vyhnať Japoncov. Vyhrať alebo prehrať, na tom 
nezáležalo- chceli sme len bojovať. Ale keď porozumiete vašej mysli, potom 
boj nebude potrebný. Potom si udržíte správnu situáciu a postoj. Prišli ste sem 
praktikovať. To je úžasné. Koľko ľudí v tomto svete chce porozumieť svojej 
mysli? Nie veľa. Tak vám vravím, ste špeciálni.“ Neskôr sme mali Prijímaciu 
ceremóniu: tridsaťtri ľudí prijalo päť sľubov, niektorí boli skutočne mladí, 
jeden nevyzeral staršie ako trinásť rokov, päť ľudí sa stalo Učiteľmi Dharmy. 
Takto uvažujem o Zenových centrách v Amerike, kde je v súčasnosti len málo 
mladých ľudí a čudujem sa ako to je možné, že tu ľudia tak ľahko veria 
Zenovému majstrovi Seung Sahnovi.  

Ekonomika je v tejto krajine v situácii zmätku a neporiadku. V ZSSR bol 
ekonomický systém rozdelený na dve časti: jedna pre ľudí s dolármi, druhý 
pre ľudí s rubľami. Vtedy ak ste sa chceli ubytovať v dobrom hotely alebo 
navštíviť reštauráciu s kvalitnými službami, museli ste platiť dolármi- platiť 
veľa. Na druhej strane, tam kde boli poskytované tovary a služby za ruble, 
ceny podľa západných štandardov boli veľmi nízke. Luxusné raňajky v hotely 
stáli okolo 30 centov. Ale to nebolo utešením pre sovietskych občanov, ktorí 
zarábali okolo 10 dolárov za mesiac! Výsledkom bolo, že sa cítili byť 
vytlačovaný zo systému. Hľadali zmenu- a ich otvorenosť k Zenu je jedným 
aspektom ich hľadania.  

V krajinách novej kapitalistickej Európy je veľa milionárov, ktorí bývali 
komunistami kradnúcimi od štátu. Iróniou je, že v súčasnosti predstavujú 
skupinu vzorových kapitalistov. Ale je tam viac príležitostí aj pre bežných ľudí. 



V Poľsku raz 16 a 17 roční chlapci spojili svoje úspory. Kúpili kamión a zo 
západnej Európy doviezli banány, ktoré si rozdelili a predali na ulici. Potom 
spojili svoje zárobky a zopakovali to opäť. Všade môžete vidieť ľudí, ktorí 
predávajú hoc aj malé množstvá tovarov v pouličných stánkoch. V dnešnej 
dobe na rozdiel od minulosti, sa môžete stretnúť s tovarmi zo západu. Veľa 
ľudí nemá peniaze, aby si ich mohlo kúpiť, ale sú slobodní a snažia sa. Raz, 
keď sme cestovali autobusom cez Leningrad, Zenový majster Seung Sahn 
vravel jednému žiakovi, že zistil, že ľudia si už môžu kúpiť vlastný dom. Domy 
sú lacné podľa amerických štandardov. „Kúp starý dom, oprav ho a založ v 
ňom Zenové centrum. Pomôžeme ti."  

Ľudia veľa rozprávajú o nových podnikateľských možnostiach. Vláda začína 
dávať pôdu farmárom. „Skoro sa všetko zmení,“ hovorí Zenový majster Seung 
Sahn. „Bude veľa áut, cesty sa budú rozširovať, všetko sa bude otvárať 
politicky aj ekonomicky.“ Ruskí žiaci naň pozerali pochybovačne. „Musíte 
pochopiť,“ vraví Dorota, pokročilá študentka Zenu z Poľska, ktorá s nami 
cestovala, „ pred desiatimi rokmi, keď vodci Solidarity boli vo väzení, Zenový 
majster Seung Sahn nám povedal, že Solidarita zvíťazí. Všetci sme si mysleli, 
že je šialený. Ale stalo sa to, teraz sa poľskí politici zmenili kompletne. 
Čoskoro sa to stane aj tu.“  

Pokračovali sme v ceste, obdivujúc široké ulice, majestátne rady starých budov 
– niektorí z nás videli duchov minulosti, iný sa pozerali hlboko do budúcnosti, 
ktorú vytvoríme my sami.  

Mu Sang Sunim je riaditeľ Zenového Centra v Los Angeles.  

   

  – Preložil Rasto Benko 
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